
Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Januari  
▪ za 16 om 19.33 u.: Carnavalsbal, Popering-

sche Potuls, OC De Croone  

 

Februari  

▪ vr 12 van 14.30 u. tot 15.30 u.: Kindertheater 

'Het grote minicircus', Gezinsbond, OC De 

Croone 

▪ zo 21 vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

 

Maart  

▪ za 12: Tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen 

▪ ma 14 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling OC De Croone 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform OC De 

Croone  

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 

 

NIEUWJAARSWENS 

We wensen voor 2016 

12 maanden vreugde 

26 prOvenaars 

52 weken plezier 

366 dagen succes 

8784 uren gezondheid 

Een jaar vol vreugde, vriendschap, 

gezondheid, geluk en kortom: 

een schitterend, sprankelend en boeiend 2016. 

Gelukkig nieuwjaar! 

 

KVLV 

KVLV Startvergadering op donderdag 28 

januari met Franky Malbrancke in OC De 

Croone. Het thema is: ‘Van melk tot kaas’. 

We zetten samen het nieuwe jaar in met het 

proeven van verschillende soorten kaas en 

klinken op het nieuwe jaar! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Eddy Buseyne. Over enkele dagen, op 

15 januari, word ik 46 jaar. Sabine en ik zijn al 

21 jaar getrouwd. We hebben 3 kinderen: Rani 

(17) en Timo en Jordi (14).  

Ik baat een metaalhandel uit sedert 1992. Ik 

heb 5 werknemers. Ik verkoop staal, inox en 

alu voor de bouwsector, landbouw, industrie 

en particulieren. Ik werk vooral op maat van 

de klant. Je kan bij mij zowel terecht voor een 

eenvoudig stuk metaal als voor een afgewerkte 

trap. 

Sabine en ik zijn contactkoppel voor 

Encounter Vlaanderen. Dit is een organisatie 

die ijvert voor een goede communicatie binnen 

een relatie door gevoelens bespreekbaar te 

maken.  

Ik ben lid van de Poperingse duikersclub. Ik 

duik geregeld in een steengroeve in Doornik, 

in De Drie Vijvers in Adinkerke en tijdens de 

zomervakantie in de Oosterschelde in 

Nederland.  

 

DE TRAMPIKKERS 

Nieuw! De Trampikkers! 

In café 'n Tram starten we vanaf februari met 

een vogelpikclub. 

De Trampikkers zullen hun maandelijkse 

smijting houden telkens op de 2de zaterdag 

van de maand vanaf 18.00 u. 

Start van het 1ste  seizoen is dus op 13 

februari. 

We maken klassementen op in de categorieën 

mannen, vrouwen en jeugd (-18 jaar). 

De laatste smijting van het seizoen is in de 

maand december en daarna sluiten we het 

seizoen af met een maaltijd/feestje en het 

uitreiken van de trofeeën. 

 
Wie interesse heeft of zich al wenst in te 

schrijven kan ons een seintje geven op het 

nummer 0498 54 00 51 of in café 'n Tram. 

Wij hopen op een leuk en sportief 1ste 

seizoen! 

De Trampikkers 

DRIEKONINGENFEEST 

Het is de jaarlijkse traditie in Proven dat er 

omstreeks 6 januari Driekoningen gevierd 

wordt. Dit jaar was dat opnieuw een concept 

van Jong KLJ Proven in samenwerking met 

Vakantiespeelplein De Pleute.  

Na een namiddag intens spelen en knutselen, 

werden er drie nieuwe koningen verkozen. Dit 

jaar waren de gelukkigen Lotte Neuville, Noa 

Verhaeghe en Femke Desmedt. Proficiat!  

Tot slot werden de kersverse koningen via de 

driekoningenstoet voorgesteld aan de 

Provenaars.  

Goe gespeeld en tot volgend jaar! 

 

 
 

Femke Desmedt, Noa Verhaeghe  en Lotte 

Neuville hadden de boon en zijn de Koningen. 
 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 7 januari  waren er 42 spelers.  
 

Wonnen 3 partijen: 

Agnes Vandromme, Ghislaine Vandeputte, 

Nicole Berten, Martine  Ceuterickx, Noël 

Devooght, Jacques Decrock, Magda Prinzie, 

Marie-Louise Tryssesoone, Marianne 

Sonneville, Lena Coene, Ivan Pillaert, Vilbert 

Vanrenterghem en Lieve Vallaeys. 
 

Op donderdag 14 januari: viering van de 

kampioenen. 

Op donderdag 21 januari is de tweede 

speeldag. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC PROVEN 

 

Geluwe - U12 2 - 3 

Reningelst - U13 1 - 9 

Westouter - U15 2 - 2 

KvK Westhoek - U17 2 - 2 

Lo-Reninge - U21 3 - 0 

Reserven A – Reserven B 2 - 2 

De Panne - Seniores 2 - 0 

 

TSC Proven wenst iedereen een gelukkig 

nieuwjaar! 

 
EINDEJAARSACTIE UNIZO  

Dit zijn de hoofdprijzen die getrokken werden 

onder alle deelnemers van de eindejaarsactie 

van Unizo: 

 

 
 

Dit zijn de naturaprijzen van de deelnemende 

zaken in Groot-Proven: 

 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

Met Anna Clarebout kunnen we diep graven in 

de Provense geschiedenis. 

Haar vader Camiel Clarebout kon de uitbating 

van de hoeve overnemen van Amandus Snick 

en tante Julie Clarebout (over wie we in 2004 

schreven bij haar overlijden 100 jaar geleden). 

In de familie wordt nog het dramatisch 

gebeuren herinnerd waarbij  een broer en zus 

van Anna omkwamen. De kinderen zaten 

onder een geparkeerde kar die omkantelde 

door het wrijven van een koe. Een derde kind 

werd minder geraakt en is Maria Clarebout, de 

moeder van Martha Adrian, echtgenote van 

Sylvain Demaerel die we hier in Proven 

kennen. 

Joseph, de oudste broer van Anna, trok naar 

Oostvleteren. Henri, een andere broer, werd 

veearts in Izegem en de jongste broer, Gerard, 

woonde in de Molendreef. Hij was de vader 

van Fernand Clarebout, met wie we samen 

naar school zijn geweest en die nu in Brugge 

woont en van Anne-Marie Clarebout, 

echtgenote van Frans Declerck, die beiden 

overleden zijn. 

 

 
 

De hoeve waar Anna geboren werd langs de 

Terenburgseweg zoals we die nog gekend 

hebben toen ze nadien uitgebaat werd door de 

familie Deschodt 

 

Anna trouwde met Maurice Deneulin, 

afkomstig van Houtem. Ze hebben de nu 

verdwenen hoeve van de familie Lermytte 

uitgebaat langs de Blokstraat. 

 

 
 

De hoeve die  door de familie Deneulin 

uitgebaat werd, was oorspronkelijk een 

omwalde hoeve die de familie Lermytte reeds 

uitbaatte tijdens de Franse Revolutie 

 

Maurice en Anna kregen vijf kinderen. Marie-

Josephe woont nu in Alveringem, Ivon in 

Oostvleteren en Ines in Oostende. 

Xavier is overleden evenals Yves die als pater-

oblaat in Bolivia heeft verbleven. 

Maurice Deneulin was oud-strijder van ‘40-

‘45 en geruime tijd schepen in het oude, 

zelfstandige Proven. 

 

 
 

De kinderen Deneulin in hun prille jeugd 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

23 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

DEELNEMER PRIJS LOT RESERVE

hoofdprijs € 500,00 11124 37263

hoofdprijs € 100,00 62520 57886

hoofdprijs € 100,00 42129 41597

hoofdprijs € 100,00 20499 22124

hoofdprijs € 100,00 56651 63980

hoofdprijs € 100,00 10097 13182

hoofdprijs € 100,00 33387 33739

DEELNEMER PRIJS LOT RESERVE

Au Petit Jardin snijbloemabon. 6 mnd 25194 29944

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 29674 34873

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 25493 33333

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 30931 32487

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 34357 31913

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 25036 27773

Au Petit Jardin orchidee in sierpot 28254 30714

Au Petit Jardin bloeiende kamerplant 31887 34391

Au Petit Jardin bloeiende kamerplant 28610 29079

Au Petit Jardin bloeiende kamerplant 31024 32734

Au Petit Jardin helleborus - kerstroos 27519 31897

Au Petit Jardin helleborus - kerstroos 30831 32787

Au Petit Jardin org.meststof moestuin 27710 26285

Au Petit Jardin org.meststof moestuin 33147 34752

Au Petit Jardin org.meststof moestuin 32454 32677

Au Petit Jardin buxusbol 25891 26144

Au Petit Jardin buxusbol 33493 32987

Au Petit Jardin snijbloemen - boeket 28092 32344

Au Petit Jardin snijbloemen - boeket 32879 30952

Au Petit Jardin snijbloemen - boeket 32729 32032

Au Petit Jardin snijbloemen - boeket 29853 32585

Au Petit Jardin snijbloemen - boeket 26107 26775

Au Petit Jardin assortim. bloembollen 31557 28137

Au Petit Jardin assortim. bloembollen 29866 29930

Au Petit Jardin assortim. bloembollen 33113 34857

Au Petit Jardin groene kamerplant 28851 34137

Au Petit Jardin groene kamerplant 31819 34582

Au Petit Jardin groene kamerplant 26617 33633

Au Petit Jardin groene kamerplant 30085 27790

Au Petit Jardin groene kamerplant 26399 26278

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20948 20514

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20736 20684

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20767 20992

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20504 20831

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20829 20777

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20961 20599

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20726 20558

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20796 20936

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20906 20610

Chocolade Zokola chocoladeverrassing 20840 20547

Coiffure Ganne Rita 1 x brushing 20497 20001

Coiffure Ganne Rita 1 x brushing 20485 20189

Coiffure Ganne Rita geschenk 20446 20142

Coiffure Ganne Rita geschenk 20462 20078

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 23170 23431

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 23177 23472

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 22406 21845

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 21515 21780

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 21507 21848

Hairdesign Ronny sjaal + verzorgingsprod. 21633 21612

Viaene Valerie waardebon € 10,00 21201 21314

Viaene Valerie waardebon € 10,00 21283 21214

Worm Romina verzorgingsproducten 22797 22899

Worm Romina verzorgingsproducten 22930 22861



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

Januari  

▪ do 28: Jaaropener, KVLV  

▪ za 30 vanaf 19.30 u.: Nieuwjaarsreceptie 

Landelijke Gilde, OC De Croone 
 

Februari  

▪ wo 10 om 19.30 u.: bezoek KI 

Vansteenlandt, Krombeke, KVLV 

▪ vr 12 van 14.30 u. tot 15.30 u.: Kindertheater 

'Het grote minicircus', Gezinsbond, OC De 

Croone 

▪ zo 21 vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ do 25: Kookles bakken en braden, KVLV  

▪ za 27: Valentijnavond 'De zoete zonden', 

Landelijke Gilde  

▪ za 27, zo 28, ma 29 en wo 2 maart: toneel 

'Au nom du père', Toneel Watou Westhoek, 

Parochiezaal Watou 
 

Maart  

▪ di 1: Lenteschoonmaak, KVLV 

▪ za 12: Tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen 

▪ za 12: Bowling in Atlantis, Landelijke Gilde 

▪ ma 14 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

▪ vr 18, za 19 en zo 20: Frietenkaarting, TSC  

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 
 

Juli  

▪ zo 3: Gezinsdag LG nationaal, Plopsaland 

 

OPRECHTE DEELNEMENING  

Bij het overlijden van Maria Mahieu, 

weduwe van Germain Savaete, geboren op 23 

december 1931 en overleden op 18 januari. Zij 

was de doopmeter van Marc Debergh. Maria 

werd op 23 januari begraven te Proven. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Maud Monkerhey  op 

5 januari, dochtertje van Bart en Daisy 

Lammertyn  (Deinze) en het 2de kleinkind van 

Guido Monkerhey en Therese Muylle. 
 

→ Bij de geboorte van Remi Merlevede, 

geboren op 9 januari. Remi is de zoon van 

Brecht en Nelle Vanbeveren. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Dag beste Provenoars!  

Ik ben Richard Maelfeyt. 

De rasechte Provenaar die op zonnige 

zomerdagen weleens langs Provenplein 

passeert, zal me vast wel herkennen. 

Mijn favoriete bezigheid? Genieten van het 

zonnetje vanuit mijn comfortabele zonnestoel 

met mijn petje op, terwijl ik toevallige 

passanten gade sla en een woordje met hen 

wissel of voor de lol op ‘virtuele champagne’ 

trakteer. 

Ik groeide, samen met mijn vader en mijn 

moeder op in Zuidschote, waar ik bekend 

stond als de goedlachse man, die o zo graag 

een praatje slaat. 

Ik was 50 jaar toen ik op het mooie domein 

van De Lovie ging wonen, tot ik op mijn 71e 

de kans kreeg te verhuizen naar Het 

Proveniershuis. 

Ik hou van grappen en grollen en zie het leven 

lachend tegemoet. Het zijn de kleine dingen 

des levens die me gelukkig maken: de warmte 

van de zon voelen stralen op mijn gezicht, de 

vliegtuigen in de lucht volgen en nagenieten 

van de mooie witte ‘slierten’ die ze 

achterlaten, ne goein hutsepot met ‘saucissen’, 

mijn houten blokje dat ik steevast bij me heb 

en dienst doet als virtuele revolver … Dus 

verschiet niet moest je in ’t passeren een luide 

‘BAMBAM’ horen, terwijl ik m’n revolver op 

je richt! Daarop volgt steevast mijn 

aanstekelijke lach, omdat ik me dan zowaar in 

één of andere cowboyfilm waan. 

Ik hou van de vriendelijke verpleegster van het 

Wit-Gele kruis die me ’s morgens, met de 

smile op het gezicht, zachtjes wekt, mijn 

medebewoners die het beste in mezelf naar 

boven brengen en de begeleiders die elke dag 

opnieuw zorgen voor een goede ondersteuning 

en warme zorg. 
 

Onlangs vierde ik mijn 80e verjaardag … een 

nieuwe voordeur; vanzelfsprekend de 

gelegenheid om een feestje te bouwen!  

Ik hoop er nog vele jaren bij te doen in goeie 

gezondheid, maar mijn raad voor elke 

Provenaar: ‘Carpe Diem’ en geniet van de 

kleine dingen in het leven en mochten we 

elkaar toevallig nog eens ontmoeten: de 

champagne staat al koel! 

SNEEUWVRIJ MAKEN VAN VOETPAD 

We hebben een eerste korte winterprik gehad, 

nog zonder sneeuw, maar de winter is nog lang 

niet voorbij. Daarom even ter herinnering:  

Elke bewoner wordt verondersteld bij 

sneeuwval of ijzel een veilige doorgang op de 

stoep voor zijn huis te garanderen, een 

verplichting die bij niet naleven ernstige 

gevolgen kan hebben. Hiertoe moet je op het 

voetpad een strook van 1 m breed sneeuwvrij 

maken. Veeg geen sneeuw in de goot waar het 

een traag smeltende ijsklomp vormt die de 

afvoer blokkeert. Beter is de sneeuw op de 

rand van het voetpad te vegen, zodat ze rustig 

kan smelten. 

 

VORMSELCATECHESE 

Programma van de vormselcatechese 2016, 

Krombeke - Proven, begeleiding door Greetje 

Chaerle: 

- woensdag 27 januari: kennismaking - 

voorbereiding naamopgave 

- zondag 31 januari om 9.00 u.: hoogmis met 

naamopgave van de vormelingen, kerk 

Krombeke 

- dinsdag 9 februari: de 4 thema's van het 

vormsel, quiz 

- woensdag 9 maart: bezoek parochiekerk - 

sacramenten 

- zaterdag 12 maart: Met Franciscus op 

vredespad 

- zondag 27 maart: Pasen (viering) 

- 29 of 30 maart: Dienstbaarheid - bezoek aan 

De Lovie 

- maandag 11 april: vormselwake, kerk Proven 

- woensdag 13 april: repetitie vormsel 

- zaterdag 16 april om 17.00 u.: Vormsel 

(opgeluisterd door Provens Jeugdensemble) in 

de kerk van Proven. 

 

DE O VAN de prOvenaar 

In ‘Het Gezicht van Proven’ stellen we iedere 

keer een inwoner van Proven voor aan onze 

lezers. 

Wil je jezelf eens voorstellen? Of je kind of je 

ouders bij een verjaardag, jubileum of 

gewoonweg ‘zomaar’: stuur de redactie een e-

mail met een foto en een tekst.  

De gelukkige wordt dan voor 14 dagen een 

Bekende PrOvenaar. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC 
  

KFC Poperinge - U12 0 - 6 

VKW Vleteren - U13 9 - 1 

U15 - Lo-Reninge 1 - 4 

Reningelst - U17 2 - 3 

Langemark-Poelkapelle - U21 6 - 1 

Nieuwpoort B - Reserven B 6 - 2 

Reserven A - Lombardsijde A 4 - 0 

Seniores - Hooglede 1 - 5 

 

DE VOLKSVREUGD KIPPENFESTIJN 

Op zondag 21 februari presenteert De 

Volksvreugd het Kippenfestijn. 

De prijs voor volwassenen bedraagt € 14,00 en 

voor kinderen beneden de 12 jaar € 7,00. Je 

kan kaarten kopen tot 17 februari bij de leden, 

via e-mail op ingedehaene@telenet.be, of op 

het nummer 0498 51 08 99. 

 

NIEUWJAAR LANDELIJKE GILDE 

Zaterdag 30 januari vanaf 19.30 u. in OC De 

Croone: Nieuwjaarsreceptie. Naar aloude 

traditie trakteert de LG Proven, samen met 

heel wat plaatselijke sponsors, op een 

rijkelijke receptie met gratis tombola. 

Er is een speelhoekje aanwezig voor de 

kinderen en de volwassenen zijn zoet met 

lekkere hapjes en drankjes. 

Gratis voor leden LG en hun gezin, niet-leden 

€ 5,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. 

 

BEDRIJFSBEZOEK KVLV 

Woensdag 10 februari om 19.30 u.: bezoek 

aan KI Vansteenlandt in Krombeke. Tijdens 

een rondleiding van anderhalf uur tonen 

Angelique en Gregory u, met de nodige 

demonstraties, de afname tot en met het 

verkoopklaar maken van berensperma. 

Achteraf is er de tijd om na te praten en te 

genieten van een Poperings Hommelbier. 

Kostprijs: € 5,00 per persoon ter plaatse te 

betalen. Mogelijkheid om te carpoolen vanaf 

het Provenplein om 19.15 u. stipt. Vermeld 

indien u wil carpoolen. Deze activiteit staat 

open voor leden en niet-leden. Inschrijven 

verplicht bij Anja Cools op 057 30 17 26 of 

0494 44 56 55. 

 

TONEEL WATOU WESTHOEK 

Au nom du père van Eric De Volder door 

Toneel Watou Westhoek in een regie van 

Chris Debruyne. 

Een onthutsend verhaal met wrange humor 

doorweven. Door het toneelspel te laten 

afwisselen met indringende kerkelijke 

gezangen toont regisseur Debruyne ons ‘de 

Vlaamse mens’, die - geconfronteerd met het 

on(be)grijpbare in het leven - een toevlucht 

zoekt in zijn diepgewortelde katholieke geloof. 

Ondanks de titel is het spel in het Nederlands. 

Speeldata zijn zaterdag 27 februari om 

20.00 u., zondag 28 februari om 18.00 u., 

maandag 29 februari om 20.00 u. en woensdag 

2 maart om 20.00 u. in de Parochiezaal te 

Watou. 

Kaarten kosten € 8,00. Bestellen kan op het 

telefoonnummer 057 38 86 33 of via mail naar 

toneelwatouwesthoek@gmail.com.  

Au nom du père is niet zo geschikt voor een te 

jong publiek. 

Christine Pareyn, afkomstig van Proven, en 

Mark Paelinck spelen hierin mee. 

GEZINSBOND PROVEN 

De Gezinsbond Proven nodigt op vrijdag 12 

februari Circus Hoetchacha uit met ‘Het grote 

minicircus’.  
De circusdirecteur rijdt een grote kar de piste 

in. Als hij de kar openklapt, uit elkaar haalt en 

uitvouwt, blijkt daar plots een volledig circus 

te staan. Het publiek wordt uitgenodigd om de 

artiesten bij te staan. 
De kinderen laten Victor de Vliegende 

Kanonskogel door de lucht zweven, ze laten de 

olifanten salto's maken, ze nemen het op tegen 

John de sterke man, laten de apen en honden 

dansen en nog zoveeeeel meer.  
Deze voorstelling is van 14.30 u. tot 15.30 u. 

in OC de Croone.  
Leden betalen VVK € 4,00 en ADD € 5,00. 

Niet-leden betalen VVK € 5,00 en ADD € 6,00 

Kaarten zijn te koop in de apotheek van 

Proven. 
 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 21 januari waren er 42 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Christiane Rouseré, Agnes 

Ridez, Lena Derycke, Valère Thery, Lena 

Coene, Aimé Neyrinck, Willy Butaye, Ivan 

Pillaert en Johan Dessein. 
  

De volgende speeldag is op donderdag 4 

februari. 
 

→ Kaarting  

Er waren 60 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Wilfried Decaesteker 407  

Andre Soenen  339 

Anna Depyper  325 

Leopold Verslype  290 

Cecile Hauspie  265 

Frans Vandewalle  264 

Henriette Pattou  246 

Gaston Desot  231 

Germaine Dejonckheere 195 
  

→ Scrabbelen: 5 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 521 punten. 
  

→ Rummikub: 4 deelnemers en E.H. E. 

Ingelaere en Cecile Dewulf wonnen met elk 4 

partijen. 
  

De volgende kaarting heeft plaats op 28 

januari. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

De familie Vulsteke kwam in 1858 met Karel 

Vulsteke van Langemark naar Proven. Deze 

grootvader van Alfons moet hier een hoeve 

uitgebaat hebben, die we nog niet konden 

situeren. Zijn kinderen vonden we wel op 

diverse hoeves in de streek van Proven. Vader 

Petrus Leo Vulsteke trouwde met de weduwe 

van Franciscus Top en baatte de hoeve uit 

gelegen langs de Roesbruggestraat, nabij de nu 

verdwenen herberg ‘Het Ramtjen’. 

Als jongste zoon bleef Alfons op de hoeve en 

werd er nadien opgevolgd door zijn zoon 

Robert. Momenteel is de familie nog aanwezig 

op dezelfde uitbating met Marc Vulsteke. 

Van de kinderen van Alfons bleef behalve 

Robert ook Maria Vulsteke in Proven wonen. 

Ze trouwde met graanhandelaar Joseph Top, 

maar gezien zij een gemeenschappelijke 

grootmoeder hadden, moest voor dat huwelijk 

‘geroomd’ worden (toelating van Rome 

verkrijgen).  

 

 
 

Alfons Vulsteke 
 

Indertijd was nogal wat volk tewerkgesteld op 

de hoeve en het was de gewoonte na het 

middagmaal nog een beetje rust te nemen 

vooraleer de arbeid terug aan te vatten. 

Men zette zich in de zomertijd, in groep op de 

stoep in de zon en tegen de tijd dat er terug aan 

het werk moest begonnen worden, kwam 

Alfons bij de groep neerhurken. Om te 

voorkomen dat die rustpauze te veel zou 

uitlopen, veerde Alfons bij de minste 

beweging van een van die gasten onmiddellijk 

recht. Men slaagde er in om in beurten een 

geveinsde beweging te maken om zo Alfons 

diverse keren te doen rechtveren, tot plezier 

van het hele gezelschap.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 

februari om 19.00 u. 

mailto:ingedehaene@telenet.be
mailto:toneelwatouwesthoek@gmail.com


Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Februari  

▪ wo 10 om 19.30 u.: Bezoek KI 

Vansteenlandt, Krombeke, KVLV 

▪ vr 12 van 14.30 u. tot 15.30 u.: Kindertheater 

'Het grote minicircus', Gezinsbond, OC De 

Croone 

▪ za 13: Start vogelpikclub De Trampikkers, 'n 

Tram 

▪ zo 21 vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ do 25: Kookles bakken en braden, KVLV  

▪ vr 26: Koffiestop, VBS De Kastanje 

▪ vr 26 za 27 en zo 28: Opendeur bij Provelo 

fietsatelier 

▪ za 27: Valentijnavond 'De zoete zonden', 

Landelijke Gilde  

▪ za 27, zo 28, ma 29 en wo 2 maart: Toneel 

'Au nom du père', Toneel Watou Westhoek, 

Parochiezaal Watou 

▪ ma 29 om 20.00 u.: Drums Alive, KVLV, 

OC De Croone 

 

Maart  

▪ di 1: Lenteschoonmaak, KVLV 

▪ do 10: Chefs for Charity, De Lovie 

▪ za 12: Tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen 

▪ za 12: Bowling in Atlantis, Landelijke Gilde 

▪ zo 13: Mixed grill, OC De Croone, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 

▪ ma 14 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

▪ vr 18, za 19 en zo 20: Frietenkaarting, TSC  

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 

 

TONEELKRING BRIELEN  

‘De Naamlozen’ draait rond een busreis naar 

Duitsland, georganiseerd door de plaatselijke 

KWB. Met onder andere Provenaar Chris 

Vandenberghe. 

Alle voorstellingen vinden plaats in CC Den 

Briel te Brielen, Brielensestraat 2, 8900 Ieper-

Brielen. 

Tickets en data: zie corneelkring-brielen.be. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben June Lemmens en ik ben geboren op 

17 februari 2006 in Leuven. Ik woon samen 

met mama Hilde en papa Tim, zus Romi en 

broers Niel en Tuur in de Blokweg 16 te 

Proven.  

Ik zit in het vierde leerjaar in De Kastanje bij 

juf Katrien en juf Saskia. 

Mijn hobby's zijn sporten, muziek en tekenen. 

Ik heb een paar jaar gevoetbald bij TSC 

Proven, maar sinds vorig jaar doe ik aan 

atletiek bij de FLAC omdat ik heel snel kan 

lopen.  

Ik volg nu mijn tweede jaar notenleer en ik 

ben al gestart met trompetles. 

Ondertussen speel ik op zondagmorgen bij het 

recent opgerichte kinderorkest ‘Jakkedoe’. 

Net als Romi en Niel zit ik ook nog in de Jong 

KLJ en ben ik vorige zomer mee geweest op 

kamp in Antwerpen.  

Thuis speel ik graag met onze poesjes Mil en 

Minoes en zorg ik graag voor onze ezels 

Robbe en Romeo. 

 

KOFFIESTOP VBS DE KASTANJE  

De Vrije Basisschool De Kastanje Proven 

nodigt je uit om deel te nemen aan de 

Koffiestop van Broederlijk Delen. Broederlijk 

Delen ondersteunt de plannen van mensen in 

het Zuiden. Hún plannen om onrecht en 

armoede te bestrijden. Dat is de beste garantie 

voor duurzame verandering. Dit jaar is het 

themaland Colombia.  

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het 

werk van Broederlijk Delen. Elke 

koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de 

Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen 

mensen in het Zuiden in hun strijd tegen 

armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus. 

De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef 

van basisschool De Kastanje Proven op 

vrijdag 26 februari van 7.30 u. tot 8.30 u. en 

van 15.00 u. tot 16.00 u. De leerlingen van de 

5de en de 6de klas zetten hun beste beentje 

voor om iedereen te bedienen met koffie, thee 

of fruitsap. 

 

TSC 
  

Seniores - Merkem 6 - 2 

KVLV 

→ Donderdag 25 februari: Kookles met Ria 

om 19.00 u. in OC De Croone: ‘Bakken en 

braden’. 

Ria leert ons een varkenskroontje, rosbief en 

een côte à l'os optimaal te bereiden. Ook het 

gebruik van de vleesthermometer en de term 

kerntemperatuur komen aan bod. 
  

→ Maandag 29 februari: Drums Alive om 

20.00 u. in OC De Croone. 

De lessen van Drums Alive hebben plaats op 

andere data, omdat de lesgeefster niet vrij is op 

de data voorgesteld op het jaarprogramma. 

De juiste data zijn: 29 februari, 21 maart en 

18 april. 
 

→ In december haakten 9 KVLV-dames 

inktvisjes voor te vroeg geboren kindjes van 

het AZ Augustinus in Veurne. 

Binnenkort worden deze knuffels geschonken 

aan de prematuurafdeling. 

Op de foto: Denise Vanrenterghem, Trui 

Vroman, Sigrid Vermès, Annick Mermuys, 

Veerle Catrycke, Anja Cools, Christine 

Soenen, Lena Baes. Ontbreekt op de foto: 

Karien Surmont.  

Bedankt aan deze dames voor dit mooi gebaar! 
 

* 
 

 

 

 
 

Lacht jouw snoetje binnenkort in onze O ? 
 

Stuur je foto naar redactie@deprovenaar.be 

of naar Eekhoute 9! 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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OKRA 

 → Petanque 

Op donderdag 4 februari waren er 42 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Magda Prinzie, Andrea 

Devooght, Aimé Neyrinck, Magda Decroos, 

Cecile Antheunis, Marie-Jeanne Delporte, 

Lieve Vallaeys en Valère Thery. 
  

Klassement: 

1 Willy Butaye 7/109 

2 Valère Thery 7/104 

3 Lena Coene 7/103 

4 Agnes Ridez 6/107 

5 Jacques Decrock 6/104 
 

De volgende speeldag: donderdag 18 februari. 
 

→ Kaarting 

Op 28 januari waren er 52 deelnemers.  

Wonnen 3 partijen: 

Lena Derycke 324 punten 

Willem Vantomme 300 

Magda Decroos 210 

André Soenen 205 

Ghislaine Vandeputte 205 
 

→ Scrabble: er waren 5 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 530 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers. E.H. E. Ingelaere 

en Roza Coevoet wonnen met elk 4 partijen. 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 11 

februari. 

 

DE LOVIE - CHEFS FOR CHARITY 

De Lovie organiseert op donderdag 10 maart 

‘Chefs for Charity’, een gastronomisch event 

in samenwerking met gerenommeerde chefs en 

Hotelschool Ter Duinen. 

Voor de prijs van € 130,00 per persoon (excl. 

bar Lovie Lounge by Extremis) kun je 

genieten van een buitengewone 

gastronomische beleving op het kasteeldomein 

De Lovie. Je mag je verwachten aan een avond 

culinaire verwennerij van hoog niveau met 

livemuziek en een aantal verrassingen 

onderweg. In de Lovie Lounge by Extremis op 

het kasteel kun je de avond gezellig afronden. 

Inschrijven kan op 057 33 49 65 of via 

chefsforcharity@delovie.be. Vermeld je naam, 

het aantal personen en met wie je de tafel wilt 

delen. Je inschrijving is definitief na 

overschrijving van € 130,00 per persoon op 

rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 van 

De Lovie met vermelding ‘Chefs for Charity’. 

Factuur op aanvraag. Het aantal inschrijvingen 

is beperkt. 

De opbrengst van de tweede editie van Chefs 

for Charity gaat opnieuw naar Laubia, een 

nieuwbouw voor personen met een 

verstandelijke handicap en een complexe 

psychische problematiek. 

 

LANDELIJKE GILDE 

Op zaterdag 27 februari vanaf 19.30 u.: 

Valentijnavond 'De zoete zonden' in OC De 

Croone. 

Verras je gasten met snelle dessertjes. Tijdens 

deze kookworkshop maken we een 6-tal 

snelle, haalbare maar verrassende dessertjes 

gepresenteerd op een moderne manier.  

Hierbij wordt dieper ingegaan op het dresseren 

waarna iedereen kan proeven.  

Inschrijven bij Johan Brysbaert, 0497 54 72 68. 

MAAND VAN DE HOPPESCHEUTEN  

 

 
 

Culinair doe-het-zelfatelier: 

Zelf hopscheuten oogsten en klaarmaken op 

zaterdagen 5, 12, 19 en 26 maart. 

Na een warm onthaal bij een kopje koffie en 

een stukje hoppecake ga je zelf hopscheuten 

oogsten. Samen met gastvrouw Benedikte en 

hopboer Wout Desmyter van ’t Hoppecruyt 
ontdek je waarom hopscheuten zo’n exclusief 

product zijn. 

Na het oogsten wachten chef Kris Pollentier en 

gastvrouw Carmen Logie (van Manoir 

Ogygia) je op in de keuken met een aperitief 

en hapjes. De chef toont je hoe je de 

hopscheuten op vier manieren kunt 

klaarmaken.  

In de prijs is het volledige menu (aperitief, 

hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en 

drank) inbegrepen. Gids Stefaan Cossey zorgt 

voor begeleiding en meer uitleg over 

Poperinge, haar geschiedenis en gastronomie. 

Daarna kan je nog het Hopmuseum bezoeken. 

Prijs: € 68,00 per persoon all-in. 

 

DE VOLKSVREUGD 

Smullen voor uniform 

De Volksvreugd Proven draait op volle toeren 

met het kinderorkest Jakkedoe, het 

Jeugdensemble, het trommelkorps, de 

ambianceband ‘Ort en Zwiegt’ en de 

harmonie. De harmonieleden, zo’n 80 in 

totaal, zijn enige tijd geleden allemaal van kop 

tot teen opgemeten om in juni met een 

splinternieuw uniform op straat te kunnen 

verschijnen. Er ging een uitgebreid 

keuzeproces aan vooraf. Een donkerblauw 

kostuum, een lichtblauw hemd en een fuchsia 

das en broekstreep als kleuraccenten met een 

passende kepie vormen de nieuwe look van de 

harmonie. Financieel een hele uitdaging voor 

de Provense muziekmaatschappij!  

De Volksvreugd nodigt je dan ook uit op haar 

Kippenfestijn op zondag 21 februari in OC De 

Croone om de kas te helpen spijzen. Je kunt 

reeds komen aanzitten vanaf 11.30 u. en rustig 

van een aperitiefje genieten. Vanaf 12.00 u. 

serveren we kip met frieten en groenten. Een 

kippen- en frietenkraam ter plaatse beperken 

dit jaar de wachttijden. Wil je maaltijd tijdig 

bestellen bij de leden en bestuursleden of via 

ingedehaene@telenet.be. Volwassenen betalen 

€ 14,00 en kinderen € 7,00. Vooraf betalen 

met vermelding van aantal kinderen en 

volwassenen op BE96 9793 7952 2205 van De 

Volksvreugd bevordert een vlotte bediening de 

dag zelf. Wie liever thuis eet, kan zijn maaltijd 

vanaf 12.00 u. komen ophalen met eigen 

schotels en kommen. De laatste inschrijvingen 

worden verwacht vóór woensdag 17 februari.  

Iedereen welkom! 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

We hebben Jules gekend als een oude jonkman 

die bij de familie Pareyn tewerkgesteld was. 

Hij zou een oom geweest zijn van Hubert 

Parmentier die op de Krombeekhoek woonde 

en met ons samen in Proven naar school ging 

en verder ook met Proven medeleefde. 

Jules zou in het bejaardentehuis van Proven 

overleden zijn. 
 

 
Dat Jules haast in de familie Pareyn 

opgenomen werd, vinden we terug op een foto 

van de plechtige communie van Jan Pareyn, 

waar hij kon meevieren. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

20 februari om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Februari  

▪ do 25: Kookles Bakken en braden, KVLV  

▪ vr 26: Koffiestop, VBS De Kastanje  

▪ vr 26, za 27 en zo 28: Opendeur bij Provelo 

fietsatelier  

▪ za 27: De zoete zonden, Landelijke Gilde  

▪ za 27, zo 28, ma 29 en wo 2 maart: Toneel 

'Au nom du père', Toneel Watou Westhoek, 

Parochiezaal Watou  

▪ ma 29 om 20.00 u.: Drums Alive, KVLV, 

OC De Croone  

 

Maart  

▪ di 1: Lenteschoonmaak, KVLV  

▪ do 10: Chefs for Charity, De Lovie  

▪ vr 11: KVLV Soirée, De Kouter Poperinge 

▪ za 12: Tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De Croone  

▪ za 12: Bowling in Atlantis, Landelijke Gilde  

▪ zo 13: Mixed grill, OC De Croone, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre  

▪ ma 14 om 13.30 u.: Kookles met Ria, Klein 

gebak, KVLV 

▪ ma 14 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone  

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

▪ vr 18, za 19 en zo 20: Frietenkaarting, TSC  

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 

▪ ma 21: Drums Alive, KVLV 

▪ ma 28 van 10.30 u. tot 12.00 u.: 

Paaseierenraap, Gezinsbond, kasteeldomein 

't Couthof  

 

April  

▪ zo 24 om 12.00 u.: Kastanjebarbecue, VBS 

De Kastanje, OC De Croone 
 

OPRECHTE DEELNEMENING  

Bij het overlijden van Marie-Thérèse Muylle, 

echtgenote van Guido Monkerhey, geboren op 

3 augustus 1954 en overleden op 17 februari. 

Marie-Thérèse wordt op 24 februari begraven 

te Proven. 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Nicole Gesquière werd op 9 november 1953 

geboren te Westvleteren.  

In 1977 trouwde ze met Willy Dewickere. In 

1985 kwamen ze samen boeren op de 

ouderlijke hoeve Dewickere in de 

Reningestraat. 

Dat doet Nicole nog steeds met hart en ziel. Ze 

kan niet stil zitten en is van ’s morgens tot ’s 

avonds (en soms nog wat later) bezig met de 

dieren. Haar hobby is thuis zijn, op de 

boerderij. Een weekendje weg met de 

kleinkinderen Kadèr, Hannes en Helena valt 

echter ook in de smaak. 

Nicole vult graag kruiswoordraadsels in, maar 

ze heeft het soms moeilijk om hiervoor wat 

tijd te vinden. 

Ze is blij met haar goede buren in de 

Reningestraat. 

 

DE BASCULE 

→ Motorrit  

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni: Bepijlde 

motorrit van 150 km. Inschrijving kan op 

zaterdag van 8.00 u. tot 17.00 u. en op zondag 

van 8.00 u. tot 15.00 u. Gps mogelijk.  

De inschrijving kost € 7,00 - twee consumpties 

en een worst inbegrepen. 

Inschrijven bij Rita Hendrix, Provenplein 15 

op 057 33 50 94 of 0472 97 87 33. Je kunt ook 

mailen naar rita.hendrix15@hotmail.com. 
 

 

 

 

 

 
 

 

→ Mosselsouper 

Vrijdag 8 april vanaf 19.00 u. 

Zaterdag 9 april vanaf 19.00 u. 

Zondag 10 april vanaf 12.00 u. 

Je kunt er heerlijke mossels eten (of steak met 

frietjes) voor € 20,00 per persoon.  

De Bascule: Provenplein 15, 8972 Proven 

Reservatie is gewenst op 057 33 50 94 of op 

0472 97 87 33. 

Mailen kan naar: rita.hendrix15@hotmail.com. 

 

 

NIEUW: POPERINGE GAMES 

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen 

(Dienst Welzijn) zet Bolwerk vzw een project 

m.b.t. sociale cohesie op in Poperinge. 

Via een sportieve strijd willen we de sociale 

interactie in en tussen de dorpen van 

Poperinge stimuleren. Deze Poperinge Games 

vormen een hedendaagse invulling van het 

traditionele Spel zonder Grenzen. 

De strijd bestaat uit langetermijnuitdagingen 

en de eigenlijke Games op 8 oktober. 

De dorpen moeten een delegatie samenstellen 

op basis van bepaalde criteria. 
 

Elke delegatie bestaat uit minimaal 10 en 

maximaal 15 deelnemers waarvan zeker: 

• elke deelnemer in het dorp woont dat hij/zij 

vertegenwoordigt 

• iemand al heel zijn/haar leven in het dorp 

woont 

• iemand een inwijkeling is 

• iemand een 70-plusser is 

• iemand tussen 0 en 12 jaar oud is 

• iemand tussen 12 en 18 jaar oud is 

• 5 mannen en 5 vrouwen 

• 1 iemand een handige harry is 

• 1 iemand een technische bolleboos is. 
 

Elk dorp wordt gevraagd om een grote groep 

supporters te mobiliseren op 8 oktober. 

Op 7 mei organiseren we een officieel 

infomoment voor alle deelnemers en 

geïnteresseerden op de Grote Markt van 

Poperinge. Dan worden de 

langetermijnuitdagingen bekend gemaakt en 

worden enkele opdrachten toegelicht van de 

Games op 8 oktober. 

Meer info op 0495 78 35 99 of via 

info@bolwerk.be - http://www.bolwerk.be/. 

 

SENIORENRAAD 

Uitnodiging aan de senioren. 

De seniorenraad van Poperinge organiseert een 

infonamiddag over veilig elektrisch fietsen. 

De senioren die interesse hebben worden 

hierop uitgenodigd. Afspraak op maandag 7 

maart om 14.00 u. in OC De Croone.  

De toegang is gratis. Gelieve toch je naam op 

te geven bij Frans Deblock of Hilda Depeser. 

 

 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

23 februari 2016 
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TSC 
  

Boezinge - U7 2 - 8 

Merkem - U8 8 - 11 

Lo-Reninge - U9 11 - 7 

U10 - VKW Vleteren 0 - 5 

U11 - Kruiseke 1 - 7 

U12 - Boezinge 3 - 4 

U13 - Lo-Reninge 2 - 3 

Wervik - U17 3 - 2 

Reserven A - Leke-Vladslo 5 – 0 

(forfait) 

Seniores - Houthulst 2 - 5 

 

VACATURES JOBSTUDENTEN 

Het stadsbestuur van Poperinge en AGB De 

Kouter willen zich tijdens de zomermaanden 

versterken met dynamische en gedreven 

studenten (m/v).  
 

Jobstudenten – monitoren – lesgevers (M/V) 
 

We verwachten: 

Enthousiaste studenten die bereid zijn de 

handen uit de mouwen te steken in de 

verscheidene stadsdiensten (IBO Hopsakee, 

jeugddienst, groendienst, toerisme, 

Hopmuseum …), bij evenementen (vnl. van de 

WOI-cel) en in het sport- en recreatiebad van 

AGB De Kouter (o.a. redders). 
 

We bieden: 

Dagwerk, weekend- en avondwerk, boeiende 

en afwisselende job, maaltijdcheques en 

fietsvergoeding. 
 

Solliciteren: 

Wenst je je kandidaat te stellen, stuur dan je 

ingevuld cv-formulier op aan de 

personeelsdienst, Grote Markt 1, 8970 

Poperinge uiterlijk op 29 februari, met 

duidelijke vermelding van de dienst die je 

voorkeur geniet. 
 

Je kan je kandidatuur indienen: 

Ofwel per aangetekende brief (de poststempel 

geldt als bewijs), ofwel bezorg je je 

kandidatuur per e-mail ter attentie van 

personeel@poperinge.be ofwel geef je je brief 

af aan de onthaalbalie van het stadhuis tegen 

bericht van ontvangst. 

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de 

ontvangst van je kandidatuur. 
 

Meer info: 

Neem gerust contact op met de 

personeelsdienst op nummer 057 34 66 84 of 

via personeel@poperinge.be. 

 

DE TRAMPIKKERS  

Hierbij de uitslag van zaterdag 13 februari: 
 

Mannen 

1. Marc Declerck  1065 

2. Dries Gantois  786 

3. Davy Cordenier  779 

4. Nicolas Thevelein 764 

5. Marnix Delefortrie 712 
  

Vrouwen 

1. Mia Lozie  723 

2. Lydie Derycke  666 

3. Corinne Barbary  638 

4. Martine Seghers  633 

5. Vannessa Gruwez 625 
 

De eerste bijeenkomst was een groot succes! 

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom op de 

tweede bijeenkomst op zaterdag 12 maart. 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 18 februari waren er 40 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Eugène 

Demuynck, Fernand Temperville, Valère 

Thery, Thérèse Beghein, Frans Soetaert, 

Agnes Vandromme en Guido Vanderhaeghe.  
 

Klassement 

1. Valère Thery  10/143 

2. Frans Soetaert  9/138 

3. Ivan Pillaert  9/133 

4. Lena Coene  9/132 

4. Agnes Vandromme 9/132 
  

De volgende speeldag is op donderdag 3 

maart. 
 

→ Kaarting  

Er waren 60 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Willy Lams (349), Gerarda Boury (308), 

Michel Vanhoucke (258), Paul Coene (257), 

Cecile Antheunis (244), Jacqueline Top (226), 

Georgette Vanstechelman (219) en Erna 

Versaevel (216). 
 

→ Scrabbelen: 4 deelnemers en Marianne 

Sonneville won met 556 punten. 
  

De volgende kaarting heeft plaats op 25 

februari. 

 

OPENDEURDAGEN PROVELO 
 

 

 
 

Na 1 jaar zet Wim zijn deuren open op: 

vrijdag 26 februari van 17.00 u. tot 21.00 u. 

zaterdag 27 februari van 9.00 u. tot 18.00 u. 

zondag 28 februari van 13.30 u. tot 18.00 u. 
 

Welkom in Blokstraat 9. Het fietsatelier 

Provelo kun je contacteren via 0499 14 05 93, 

info@fietsatelier-provelo.be 

www.fietsatelier-provelo.be 

www.facebook.com/provelo.fietsatelier 

 

GEZINSBOND: TWEEDEHANDSBEURS 

Tweedehandsbeurs kinderartikelen op 

zaterdag 12 maart van 14.00 u. tot 16.30 u. in 

OC De Croone. 

Baby-, kinder-, tiener- en zwangerschaps-

kledij, speelgoed, babyuitzet, kinderboeken en 

fietsen, audio en video op kindermaat ... 

Gratis toegang. 

Gezinnen verkopen op deze beurs hun 

artikelen zelf en kunnen reeds hun stand 

opzetten vanaf 13.00 u.  

Prijs per standplaats: € 5,00 voor bondsleden 

en € 8,00 voor niet-leden. 

Verdere info en inschrijven kan tot en met 7 

maart bij Melanie Syssau, 057 33 80 58 of via 

Melanie_Syssau@hotmail.com. 

Je inschrijving is pas definitief na 

overschrijving van het standgeld op 

rekeningnummer BE17 7383 1310 6221 en 

met vermelding van naam (en lidnummer)! 

ZWERFVUILOPRUIMDAG 

19 maart: grote opruimdag in Poperinge 

20.000 kilogram! Dat is het trieste gewicht van 

zwerfvuil dat werd opgehaald tijdens de grote 

zwerfvuilopruimdag die IVVO en haar 

aangesloten gemeenten vorig jaar 

organiseerden. Maar ondanks die hallucinante 

cijfers, willen we de Westhoek proper houden 

want … zwerfvuil langs onze wegen, daar zijn 

wij massaal tegen! 

Daarom lanceren de afvalintercommunale 

IVVO en jouw gemeente een 2de editie van de 

grote zwerfvuilopruimdag op zaterdag 19 

maart. We hopen dat heel wat verenigingen 

zich geroepen voelen om de handen uit de 

mouwen te steken. Het nodige 

opruimmateriaal wordt voorzien. En als je met 

jouw vereniging een traject van zo’n 8 km hebt 

opgeruimd, dan ontvang je een vergoeding van 

€ 200. Om 17.00 u. worden de deelnemers 

verwacht voor een slotmoment en drankje voor 

het stadhuis. 

Schrijf jullie als de bliksem in via 

milieu@poperinge.be of bij de Milieudienst, 

Veurnestraat 55, 8970 Poperinge, tegen 26 

februari.  

Meer info: contacteer de milieudienst op 

057 34 62 80. 

 

KVLV 

→ Maandag 29 februari om 20.00 u.: Drums 

Alive in OC De Croone 

Drums Alive is een groepsfitnessles waarbij je 

op het ritme van muziek allerlei pasjes 

uitoefent en intussen met drumsticks op een 

zitbal trommelt.  

Naarmate de les vordert, verhoogt de 

intensiteit en de snelheid van de oefeningen. 

Beleef plezier en verbrand heel wat calorieën, 

zonder dat je het merkt. Drums Alive is 

geschikt voor iedereen en voor alle leeftijden, 

voor kinderen, volwassenen, man of vrouw.  

Drumsticks en zitballen brengt de lesgeefster 

mee, vandaar dat je vooraf moet inschrijven bij 

Anja Cools. 
 

→ Dinsdag 1 maart  om 20.00 u. in OC De 

Croone: Lenteschoonmaak met Anja 

Goudeseune 

Een fijne avond over schoonmaken met 

respect voor je eigen gezondheid, de natuur en 

op goedkope wijze, met uitleg om stof, vuil, 

vet en huisstofmijt te lijf te gaan met gifvrije, 

natuurlijke, kruidige en zelfgemaakte 

schoonmaakmiddelen. Veel schoonmaak-

middelen uit de winkel zijn schadelijk voor je 

gezondheid en het milieu. Gelukkig is het héél 

gemakkelijk om op natuurlijke wijze te gaan 

schoonmaken met onschadelijke ingrediënten. 

Die ingrediënten staan bij velen al in de kast, 

maar worden voor andere doeleinden gebruikt. 

We hebben het over het zelf maken van 

wasmiddelen, ruitenspray, luchtverfrissers, 

ongediertebestrijding, afwasmiddel, alles-

reiniger, ontstopper, wasverzachter ... 

Je gaat naar huis met een bundel recepten en 

massa tips om op een vrolijke manier aan je 

poetsbeurt te beginnen.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 5 

maart om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Maart 

▪ do 10: Chefs for Charity, De Lovie 

▪ vr 11: KVLV Soirée, De Kouter Poperinge 

▪ za 12: Tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 12: Bowling in Atlantis, Landelijke Gilde 

▪ zo 13: Mixed grill, OC De Croone, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 

▪ ma 14 om 13.30 u.: Kookles met Ria, Klein 

gebak, KVLV 

▪ ma 14 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ vr 18, za 19 en zo 20: Frietenkaarting, TSC 

▪ vr 18, za 19 en zo 20: Lenteweekend in 

tuincenter Au Petit Jardin 

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 

▪ ma 21: Drums Alive, KVLV 

▪ vr 25 om 20.00 u.: lezing Bouwhistorie Sint-

Victorkerk en kasteel 't Couthof, Heemkring 

Aan de Schreve, OC De Croone  

▪ ma 28 van 10.30 u. tot 12.00 u.: 

Paaseierenraap, Gezinsbond, ‘t Couthof 
 

April 

▪ za 9 om 20.00 u.: Swing is the thing, zaal 

OLVI Poperinge, K.H. De Volksvreugd 

▪ zo 24 om 12.00 u.: Kastanjebarbecue, VBS 

De Kastanje, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Frankie en Conny Vandromme-Dehondt 

melden de geboorte van hun tweede kleinkind: 

Yoshi Huyghe. Hij is het zoontje van Kevin 

en Frauke Vandromme en broertje van 

Tahnée. 

 

LENTE-WEEKEND BIJ AU PETIT JARDIN 

Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 maart is 

het Lenteweekend in tuincenter Au Petit 

Jardin. Aanraders zijn zeker de 

groentenplanten voor de serre en de eerste 

zomerbloeiers, die nu al beginnen te bloeien. 

Tijdens dit weekend geven we dubbele 

stempels op de klantenkaart en een attentie 

voor elke klant. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Marlies Vandenbussche wordt op zondag 13 

maart 30 jaar. Ze is de mama van twee 

prachtige kindjes, Floris en Jolien, die beiden 

al in de O stonden.  

Marlies komt uit Roesbrugge en woont 

ondertussen al vijf jaar in Proven. Ze is 

getrouwd met Renaat Berten, die geboren en 

getogen is in Proven.  

Haar werk bij kwb (Kristelijke Werknemers 

Beweging is een boeiende vereniging met een 

waaier aan interessante activiteiten: 

ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen 

voor het hele gezin) zorgt ervoor dat ze vaak 

's avonds en in het weekend op stap is. Ze 

begeleidt de 50 lokale afdelingen van Zuid-

West-Vlaanderen.  

In haar vrije tijd is ze actief in kwb Poperinge. 

Samen met haar buurvrouw Charlotte trekt ze 

ook jong kwb Poperinge, waarmee ze vooral 

dertigers en veertigers willen bereiken met 

activiteiten voor mannen, vrouwen en 

gezinnen (meer info kun vinden op de website 

www.facebook.com/jongkwbPoperinge). Deze 

activiteiten vinden vaak plaats in Proven 

omdat Marlies en Charlotte allebei van Proven 

zijn.  

Daarnaast is Marlies ook lid van Femma, waar 

ze leerde naaien en houdt ze zich af en toe 

bezig met naaiprojectjes voor de kindjes. 
 

OPNIEUW ZWEMLESSEN IN POPERINGE 

Kijk jij ook reikhalzend uit naar de opening 

van het nieuwe sport- en recreatiebad De 

Kouter? Half juni is het zover. En meteen 

worden ook zwemlessen aangeboden. 

Tijdens de zomervakantie is er keuze uit zes 

verschillende periodes (15 lessen). Doelgroep: 

kinderen vanaf einde derde kleuterklas (ten 

vroegste vanaf geboortedatum 31/1/2011). 

Tarief: € 90,00 (inwoner Poperinge) en 

€ 105,00 (niet-inwoner Poperinge). 

Inschrijvingen via www.popsjot.be vanaf 

dinsdag 15 maart om 19.00 u. 

Organisatie: AGB De Kouter i.s.m. sportdienst 

Poperinge, sportdienst@poperinge.be. 
 

SLEUTEL GEVONDEN 

Zondagmorgen werd op de marktplaats een 

losse sleutel (merk Abus) gevonden. Info bij 

Johan Malbrancke, 057 30 08 96. 

VAN EEKHOUTE NAAR RIVAROLO 
 

Freddy Dewippe vertrekt binnenkort naar 

Italië. Hij werd geboren op 12 juli 1950 en 

woonde zijn hele leven in Proven. Hij werkte 

een viertal jaren bij Picanol en vanaf 1972 

werkte hij tot zijn pensioen in 2010 bij 

‘bruggen en wegen’. Hij heeft drie dochters, 

Peggy, Cindy en Nancy. Hij woonde eerst in 

de Watoustraat (nu Blekerijweg). Bij zijn 

huwelijk in 1976 ging hij naar de 

Obterrestraat. Toen in 1980 Eekhoute de eerste 

bewoners ontving, was Freddy er meteen bij. 

Hij woonde er in nr 45. Later, toen hij alleen 

was, werd het huis wat te groot en verhuisde 

hij op de wijk naar nummer 31, de 

zogenaamde bejaardenwoningen. Op 25 maart 

verhuist hij definitief naar Italië, naar Rivarolo 

in Turijn. Hij vond het aangenaam op 

Eekhoute maar zijn dochter Peggy vroeg hem 

bij hen te wonen, zodat zij voor hem kan 

zorgen. Hij zal er wonen in een appartement 

met balkon op de eerste verdieping. Drukte zal 

er genoeg zijn, want het appartement ligt in de 

stad vlak bij een rotonde. De kleinkinderen 

Manon en Joëlle zullen dagelijks een bezoekje 

brengen zodat hij er zich thuis voelt. Als 

autoliefhebber zal hij er zijn auto missen maar 

gelukkig zijn er daar ook rally’s waar hij naar 

toe kan gaan. De dochters die hier blijven, zal 

hij ook missen, maar ze kunnen in contact 

staan via Facebook en Skype. Nancy zal haar 

papa ook missen, want hij deed heel voor haar 

en zij is hem hiervoor heel dankbaar. Wie het 

wil, kan met Freddy in contact komen via 

Facebook of de post: Freddy Dewippe, Corso 

Indipendeza 37, 10086 Rivarolo Canavese TO, 

Italia. 
 

Freddy, stel het goed en arrivederci! 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

8 maart 2016 
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TSC NIEUWS 
  

U7 - KFC Poperinge 6 - 2 

U8 - Langemark-Poelkapelle 7 - 8 

U9 - Reningelst 4 - 5 

KFC Poperinge - U10 geen info 

Langemark-Poelkapelle - U11 2 - 2 

U12 - Geluwe 4 - 0 

U13 - Reningelst afgelast 

U15 - Westouter afgelast 

U17 - KVK Westhoek 0 - 5 

U21 - Lo-Reninge afgelast 

Reserven B - Merkem 2 - 8 

VKW Vleteren A – Reserven A 2 - 2 

Ploegsteert - Seniores 2 - 1 

 

DE LETTERBEEK IN PROVEN 

 
 

De Letterbeek, de Poperingse bibliotheek heeft 

ook een uitleenpost in Proven. Je vindt die op 

Provenplein 29. Omdat we vermoeden dat dit 

niet zo bekend is bij de Provenaars, brengen 

we dit graag onder jullie aandacht. 

Je kunt er terecht op woensdag van 15.30 u. tot 

17.30 u. en op vrijdag van 15.00 u. tot 17.00 u. 

De Provense bibliotheek heeft een vaste 

collectie van 3.643 boeken! Je vindt er alle 

genres, voor alle leeftijden. In het aanbod heb 

je zowel fictie als non-fictie.  

Er is ook een aanbod van strips: Jommeke, 

Nero, FC De Kampioenen, Samson en Gert, 

Kiekeboe, Asterix, De Blauwbloezen en nog 

vele andere. 

Je kunt het aanbod bekijken op de computer in 

de bibliotheek, maar ook bij jou thuis via 

poperinge.bibliotheek.be. 

Dvd’s zijn er niet aanwezig, maar je kunt ze 

wel bestellen. 

Het is de bedoeling om het aanbod nog uit te 

breiden. Dit zal gebeuren door aankopen, maar 

ook door de collectie van de verschillende 

deelgemeenten te laten roteren. 

Heb je een tip i.v.m. een aankoop? Geef die 

zeker door. 

Nieuwsgierig geworden? Ga gerust eens langs. 

De bibliotheekmedewerkers Mariska Defevere 

op woensdag en Marleen Lebbe op vrijdag 

onthalen je vriendelijk en helpen je op weg. 

De jeugd geeft alvast het goede voorbeeld: ter 

gelegenheid van de Jeugdboekenweek gaan 

alle klassen van De Kastanje in maart op 

bezoek naar de uitleenpost Proven. Ze zullen 

er ook leren opzoeken in de catalogus op de 

computer. 

Let wel: op vrijdag 11 maart is de uitleenpost 

uitzonderlijk gesloten. 

De uitleenpost is te bereiken op 057 30 07 86. 
 

MIXED GRILL OBTERRE-PROVEN 

Op zondag 13 maart kan je vanaf 11.30 u. in 

OC De Croone genieten van een mixed grill 

ten voordele van de verbroedering Proven-

Obterre. Je kan smullen van worst, rib, 

kippenbrochette, hesp en witte worst met 

krielaardappelen en groenten. De prijs voor 

een volwassene bedraagt € 15,00 met 1 

aperitief inbegrepen. Voor een kind tot 12 jaar 

kost een kaart € 8,00. Kaarten kan je bestellen 

op 0497 04 23 47 of 0475 50 01 93. 

BEWONERSPLATFORM 

→ Op dinsdag 15 maart om 20.00 u. komt 

het bewonersplatform samen in OC De 

Croone. Stijn Aelter van de West-Vlaamse 

Intercommunale komt meer toelichting geven 

over de verkoop van de verkaveling tussen de 

Terenburgseweg en de Blokweg.  

Schepen Ben Desmyter komt uitleg geven over 

de werken op het binnenpleintje bij de 

seniorenwoningen op de wijk Eekhoute. Het 

plan wordt voorgesteld met een 3D-film. 

→ Enkele jaren terug hebben we een 

succesvolle campagne gehouden tegen de 

vervuiling door hondenpoep in ons dorp. 

Zoals bij zoveel zaken is het ook hier nodig 

om even onze oproep te herhalen: 

Het is bij politiereglement verplicht om, 

tijdens een wandeling met uw hond, een 

hondenpoepzakje bij je te hebben en, na de 

grote behoefte van uw lieveling, ook te 

gebruiken om zijn of haar behoefte op te 

ruimen. In Proven staan er trouwens een paar 

verzamelbakjes met zakjes. Het is een kleine 

moeite, maar het houdt ons dorp proper. 
 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 3 maart waren er 40 spelers. 

Niemand won 3 partijen. 

Klassement 

1. Frans Soetaert  11/175 

2. Valère Thery  11/169 

3. Lena Coene  11/166 

4. Ivan Pillaert  11/162 

5. Agnes Vandromme 11/161 

De volgende speeldag: donderdag 17 maart. 
 

→ Kaarting 25 februari 

Er waren 52 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Magda Decroos (308), Paula Vandecasserie 

(292), Georgette Vanstechelman (280), 

Eugéne Demuynck (274), Gerard Ryon (263), 

Ivan Pillaert (262) en Edgard Thoré (234). 

 → Scrabbelen: 4 deelnemers en Simonne 

Cauwelier won met 420 punten. 

→ Rummikub: E.H. E. Ingelaere en Roza 

Coevoet wonnen elk 3 partijen. 

De volgende kaarting heeft plaats op 10 maart. 

BOUWHISTORIE SINT-VICTORKERK 

EN KASTEEL 'T COUTHOF 

Lezing met foto's door ir. architect Dries 

Vanhove, vrijdag 25 maart om 20.00 u. in 

OC De Croone. 

Organisatie: Heemkring Aan de Schreve. 

€ 5,00 voor niet-leden, € 3,00 voor leden. 

→ Sint-Victorkerk 

Sinds het gedenkschrift van Carolus Derache 

(omstreeks 1856) staat de geschiedenis van de 

St.-Victorkerk geboekstaafd als quasi volledig 

heropgebouwd na een hevige brand in 1802, 

tot bij een bezoek aan de kerk in 2010 de 

(waarschijnlijk) 16de-eeuwse dakkappen 

ontdekt werden. Bij nader onderzoek bleken 

ook de Romaanse torenvoet met inbegrip van 

belangrijke delen in witte krijtsteen uit de 

buurt van Saint-Omer en een 17de-eeuwse 

vensteropening de kerk een veel respectabelere 

ouderdom te geven, wat in 2015 tot de 

bescherming als monument heeft geleid. Deze 

lezing voert ons langs de oudst gekende 

bouwgeschiedenis, langs de 19de-eeuwse 

restauraties, over de oorlogsschade tot de 

restauratiewerken in de jaren ’70. 

→ Kasteel 't Couthof 

Vanaf 2011 werden verscheidene 

restauratiedossiers voorbereid voor het kasteel 

't Couthof, voor de bijgebouwen en het park. 

De ontdekking van oude ontwerpplannen en 

foto’s in het familiearchief d’Udekem d’Acoz 

en studie ter plaatse brachten vele ongekende 

aspecten aan het licht over de gebouwen en de 

aanleg van het park. Vanaf 1850 met Jules 

Mazeman de Couthove onderging het 18de-

eeuwse kasteel met formele tuinaanleg een 

volledige make-over. 

We nemen je mee doorheen het kasteelpark en 

doorheen de tijd.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

19 maart om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kan je bezorgen op hetzelfde adres.  

Onlangs vierden de Eekhoutepetanquemoaten hun kampioen. Op de foto herkennen we zittend: 

Willy Gruwez (3de), Carine Boone (kampioen), Frans Vandevelde (2de) en Freddy Dewippe, die 

een aandenken kreeg voor hij vertrekt naar Italië. 

Rechtstaand: Linda Dermaut, Christine Bardyn, Bart Sercu, Paul Catrycke, Johan Malbrancke 

en Gery Delanote. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 19 maart. 

Foto: Michaël Depestele 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Maart 
▪ vr 25 om 20.00 u.: Lezing bouwhistorie Sint-

Victorkerk en kasteel 't Couthof, Heemkring 

Aan de schreve, OC De Croone  

▪ ma 28 van 10.30 u. tot 12.00 u.: Paaseieren-

raap, Gezinsbond, kasteeldomein ’t Couthof 

▪ wo 30: vervangronde PMD-ophaling 
 

April 

▪ za 9 om 20.00 u.: Swing is the Thing, zaal 

OLVI Poperinge, K.H. De Volksvreugd 

▪ za 16 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk Proven 

▪ za 16: Retro Night, ‘n Tram 

▪ zo 24 om 12.00 u.: Kastanjebarbecue, VBS 

De Kastanje, OC De Croone 
 

Mei 

▪ za 14: 'k Wist het wel-quiz, feestcomité, OC 

De Croone 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Willy Cappelaere, 

echtgenoot van Marcella Bultheel. Willy werd 

geboren te Watou op 4 augustus 1931 en 

overleed te Ieper op 6 maart. De rouwdienst 

had plaats in de Sint-Victorkerk op 12 maart. 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van Dries Butaye en Charlot 

Watteyne. 
 

POPERINGE GAMES 

In de prOvenaar van 23 februari ll. kon je 

lezen over de Poperinge Games die zich 

afspelen op 8 oktober en een hedendaags ‘Spel 

Zonder Grenzen’ tussen Poperingse dorpen is. 

Elk dorp stelt een delegatie samen en voor ons 

dorp neemt Chris Verslype, 0496 55 06 37, die 

taak op zich.  

Meer info op www.poperingegames.be. 
 

PAASEIERENRAAP 

Paasmaandag 28 maart houdt de Gezinsbond 

haar jaarlijkse paaseierenraap op het Domein 

’t Couthof van 10.30 u. tot 12.00 u.  
Leden betalen € 2,00 en niet-leden € 3,50. 

Inschrijven kan t.e.m. 25 maart bij Rita Maes 

(Eekhoute 8), bij Anja Goethals (apotheek) of 

via mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week mogen we jullie Rachel Dever 

voorstellen als Het Gezicht van Proven. 

Rachel woont op Eekhoute samen met mam 

Annick, papa Geert, zus Emma en broer 

Emiel.  

Volgende week vrijdag mag zij de kinderen op 

de wijk blij maken. Zij doet dit heel graag.  

Zij volgt Latijn in het Sint-Janscollege te 

Poperinge. Dit is soms wel moeilijk, maar ze 

slaat zich erdoor. Wat zij later wil worden is 

nog een groot vraagteken, maar tijd brengt 

raad.  

Haar grote hobby is muziek. Ze speelt klarinet 

in het jeugdensemble van de Koninklijke 

Harmonie De Volksvreugd. Op 9 april mag zij 

dan ook meespelen met het jazzorkest in 

Swing is the Thing.  

Ondertussen zit Rachel ook nog in de leiding 

van jong klj: zij verzorgt de activiteiten voor 

de Muisjes, 1ste tot 3de leerjaar. In het 

weekend doet zij ook nog mee aan de 

activiteiten van klj 16+.  

Je ziet het: Rachel is een bezige bij! 

 

EÉN JAAR GRATIS ZWEMMEN 

Binnenkort wordt het nieuwe zwembad 

geopend in Poperinge. Jammer genoeg zonder 

cafetaria. Ter compensatie wil stad Poperinge 

enkele mensen gelukkig maken met een jaar 

gratis zwemmen. Per gemeente kan een gezin 

dit winnen. Wat je hiervoor moet doen, is niet 

moeilijk. De prOvenaar werd gevraagd de 

mensen in Proven hieraan te laten meedoen. 

Antwoord op volgende vraag en stuur dit door 

naar redactie@deprovenaar.be of draag je 

antwoord binnen bij Johan Malbrancke, 

Eekhoute 9. Vanaf heden tot en met donderdag 

31 maart kan je meedoen. Volgende week 

vrijdag wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Veel succes! 

Vraag: Wie is er schepen van sport in 

Poperinge en welke bevoegdheden heeft deze 

schepen nog onder zijn/haar bevoegdheid? 

Schiftingsvraag: Hoeveel mensen geven het 

juiste antwoord door? 

MARCEL EN DE MARCELLEKES 
 

 
 

Onlangs brachten Bart Vanrenterghem en 

Nancy Goudeseune € 7.629,00 naar het 

kinderkankerfonds in het UZ Gent. 

Op 31 mei 2014 werd Marcel ziek. Iets meer 

dan twee jaar later, begin augustus, komt het 

einde van de behandeling in zicht. 

Het kinderkankerfonds hielp de familie op een 

voortreffelijke manier. Voor alle paperassen in 

orde waren, steunden zij hen financieel. Het 

kinderkankerfonds hielp hen ook met 

thuisverpleging, ‘koester’ noemen ze dit. 

Wanneer Marcel onderzoeken moest 

ondergaan, werden de andere kinderen 

opgevangen, ‘lieving’. Er was ook 

‘spelleiding’ in het ziekenhuis, knutselen, 

spelen enz. De persoon die hiervoor kwam, 

ging dan ook mee voor de lastige onderzoeken 

zoals ruggenprik. Het kinderkankerfonds staat 

helemaal los van Kom Op Tegen Kanker. Zelf 

richten zij niets in om geld te verzamelen. Zij 

werken met heel veel vrijwilligers en de 

centen krijgen zij van mensen die zelf iets 

inrichten. Bart en Nancy wilden iets terug 

doen voor al de hulp die zij kregen. Zij 

verkochten marcellekes en vroegen aan de 

mensen een ludieke foto te maken met het 

marcelleke aan en dit op Facebook te plaatsen. 

Veel mensen deden hieraan mee en de 

marcellekes reisden zelfs naar Australië, 

Burundi, Mexico, Rwanda … Marcel zal 

hieraan mooie herinneringen hebben. 

Dank aan iedereen die hen steunde. 
 

CAFÉ NOBODY 

Nobody is gesloten van vrijdag 1 april tot en 

met donderdag 7 april. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC NIEUWS 
  

Komen-Neerwaasten - U7 1 - 0 

Staden - U8 13 - 12 

Alveringem - U9 11 - 3 

U10 - Boezinge 0 - 9 

U11 - KVK Westhoek 1 - 8 

U12 - KFC Poperinge 8 - 0 

U13 - VKW Vleteren 1 - 4 

Lo-Reninge - U15 1 - 0 

U17 - Reningelst 3 - 1 

U21 - Langemark-Poelkapelle 0 - 8 

Lo-Reninge - Reserven B 0 - 1 

Reserven A - Nieuwpoort 0 - 1 

Voormezele - Seniores 2 - 2 

 

ZITDAGEN PERSONENBELASTING 

Zitdagen voor de aangifte van de 

personenbelasting zijn op maandag 23 mei, 

dinsdag 24 mei, maandag 30 mei en dinsdag 

31 mei, telkens van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 

13.00 u. tot 15.30 u. in het nieuwe DC De Bres 

in de Veurnestraat 15 te Poperinge. Er wordt 

gewerkt met voorinschrijvingen via het 

onthaal in het Sociaal Huis, 057 33 33 00. 

 

EEKHOUTE PETANQUEMATEN 

Niemand won 3 partijen op de eerste wedstrijd 

van het seizoen. Wonnen 2 partijen met 37 

punten: Willy Gruwez, Marie-Jeanne Delporte, 

Carine Boone, Frans Vandevelde en Danny 

Vandromme. 

Volgende wedstrijd op 23 april. 

 

BEWONERSPLATFORM 

→ In de vorige prOvenaar kon je het 

reglement over hondenpoep lezen. Blijkbaar 

was een belangrijk woordje weggevallen. 

Hierbij nog eens het reglement: 

Het is bij politiereglement verplicht om, 

tijdens een wandeling met je hond, een 

hondenpoepzakje zichtbaar bij je te hebben en 

ook te gebruiken om zijn of haar behoefte op 

te ruimen. 

→ reglementering groenafval verbranden: 

Sinds 4 oktober 2014 is er een algemeen 

verbod op het verbranden in open lucht van 

alle afvalstoffen (ook groenafval) in open 

lucht, behalve in enkele heel specifieke 

gevallen: 

- indien nodig bij beheer van bossen en 

natuurgebieden  

- plantaardige afvalstoffen afkomstig van 

eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaam-

heden als afvoer niet mogelijk is 

- droog onbehandeld hout verbranden in open 

vuur  

- droog onbehandeld hout of vaste fossiele 

brandstof (bv. kolen) in sfeerverwarmer  

- verbranden van dierlijk afval indien nodig, 

enkel na schriftelijke toestemming van 

toezichthouder  

- verbranden van droog onbehandeld hout en 

onversierde kerstbomen in kader van 

folkloristische evenementen (enkel na 

schriftelijke toestemming gemeentelijke 

overheid, enkel op meer dan 100 meter van 

bewoning)  

- verbranden van droog onbehandeld hout of 

vaste fossiele brandstof voor gebruik van 

barbecuetoestel. 

Dus geen verbranding van snoeihout (= 

groenafval) meer. 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 17 maart waren er 42 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Ria Cappoen, Firmin 

Decoene, Lena Coene en Marianne Sonneville.  

Klassement: 

1. Lena Coene  14/205 

2. Frans Soetaert  13/210 

3. Ivan Pillaert  13/189 

4. Valère Thery  12/192 

5. Agnes Vandromme 12/184 

De volgende speeldag (inhaalbeurt) is op 

donderdag 31 maart. 

→ Kaarting 10 maart: er waren 56 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Nicole Parreyn (303), Joseph 

Lampaert (295), André Soenen (274), Gerard 

Ryon (267), Maria Vandevoorde (232). 

 → Scrabbelen: 4 deelnemers en Simonne 

Cauwelier won met 473 punten. 

De volgende kaarting heeft plaats op 24 maart. 
 

DE TRAMPIKKERS 

Klassement na de tweede speeldag: 

Mannen 

1. Marc Declerck  1965 

2. Kristof Top  1601 

3. Dominiek Russe  1530 

Vrouwen 

1. Annouschka Spruytte 1294 

2. Stephanie Danielse 1201 

3. Martine Seghers  1149 

Derde bijeenkomst op zaterdag 9 april. 
 

VORMSELVIERING 

De vormselviering heeft plaats op zaterdag 16 

april om 17.00 u. in de kerk te Proven. 

Dit zijn de 14 vormelingen: Emiel Delanote, 

Anaïs Catherine Pecqueux, Alicia Lemaire, 

Soetkin Desmyttere, Mathias Mouton, Alicia 

Dequidt, Tjorven Nouwynck, Elise Hoet, 

Ruben Boury, Stan Desmit, Emma Bogaert, 

Femke Desmedt, Jeremias Couwet en 

Margaux Yde. 
 

ALLEREERSTE MATCH TSC LADIES 

Ze hebben het uitstekend gedaan. Gestreden 

als de leeuwen, borst vooruit, gebalde vuisten 

en met een heel groot hart! Aan inzet geen 

gebrek. Zo moet het zijn. De wedstrijd tegen 

Alveringem eindigde na 90 minuten op 2-2. 

De strafschoppen beslisten de wedstrijd in ons 

voordeel. Goed gedaan, TSC ‘Ladies’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SWING IS THE THING 
 

 
 

Het nieuwste project van K.H. De 

Volksvreugd heet ‘Swing is the Thing’. 

Dirigent Pieter Meersseman neemt je mee op 

een retroreis naar de jazz- en bigbandmuziek 

uit de jaren ’40 tot ’60. Arrangementen van 

Glenn Miller en Benny Goodman uitgevoerd 

door het harmonieorkest in bigbandopstelling 

én aangevuld met zangeres Janne Blommaert, 

saxofonist Bjorn Verschoore en het jazzcombo 

The Pebble Head Jam maken van deze avond 

een hemelse ervaring. 

‘Swing is the Thing’ heeft plaats op zaterdag 

9 april in zaal OLVi, Boeschepestraat te 

Poperinge. De deuren gaan open om 19.30 u., 

het concert start om 20.00 u. Toegangskaarten 

zijn in voorverkoop bij alle muzikanten en 

bestuursleden te koop aan € 10,00, een ticket 

aan de deur kost je € 12,00. Meer info: 

info@volksvreugd.be, www.volksvreugd.be. 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 

april om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

De TSC Ladies (foto: Antoine Debyser): 

Bovenste rij: Jonas Vandromme, Sofie Vanrobaeys, Lydie Derycke, Delphine Dehem, Virginie 

Masson, Kim Vanhee, Lize Chielens, Jesscia Kinget, Emilie Masson en Dries Gantois. 

Onderste rij: Lore Couttouw, Lieselot Decorte, Anaïs Pecqueux, Fien Decorte, Alicia Lemaire, 

Sophie Landuyt, Irmina Monteyne en Kim Leys. 

Niet op de foto: Emily Denuwelaere, Silke Delannoye, Elien Lierman, Charlotte Neuville, Sofie 

Pattyn en Mieke Vanelslande. 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

April 

▪ za 9 om 20.00u.: Swing is the Thing, zaal 

OLVI Poperinge, K.H. De Volksvreugd 

▪ za 16 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk Proven 

▪ za 16: Retro Night, ‘n Tram 

▪ zo 24 om 12.00 u.: Kastanjebarbecue, VBS 

De Kastanje, OC De Croone 

▪ wo 27 om 20.00 u.: De moed van imperfectie, 

Annelien Jonckheere, KVLV, OC De Croone 

 
 

Mei 

▪ za 14: 'k Wist het wel-quiz, feestcomité, OC 

De Croone 

▪ za 28: Meibedevaart aan de grot in West-

Vleteren, KVLV 

 

Juni 

▪ di 7 om 20.00 u.: Kookles door Brigitte 

Beddeleem, KVLV, OC De Croone 

▪ zo 12: Rommelmarkt, info via Dries Lozie op 

0497 53 77 66 

▪ ma 13 om 14.00 u.: Bezoek aan ‘De 

Nachtwaker’ Moorslede (Fuchsiakwekerij), 

KVLV 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone 

 
VAN HARTE GEFELICITEERD 

Bij de geboorte van Renée Demaeght, dochter 

van Dieter en Lien Van der Wulst. Renée is 

het zusje van Léonie. Zij is geboren te Ieper op 

18 januari. 

 
KVLV 

Maandag 18 april om 20.00 u. in OC De 

Croone: Drums Alive. 

Een laatste sessie in deze succesvolle reeks. 

Ook wie nog niet deelnam, kan nog altijd 

aansluiten. Inschrijven bij Anja Cools. 

 
GEVONDEN 

Een veertiental dagen terug werden twee 

sleutels ‘Yale’ gevonden in het dorp. Terug af 

te halen op Eekhoute 9. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Wij zijn Charlot Watteyne en Dries Butaye. 

We wonen in de Uilegatstraat 5.  

Ikzelf ben afkomstig van Vleteren, en Dries is 

afkomstig van Stavele. Ik werk bij de 

Thuiszorgwinkel en Dries bij een loonbedrijf. 

We houden ervan om af te spreken met 

vrienden en af en toe eens te fietsen. 

Op 12 maart stapten wij in het huwelijksbootje 

en kregen we de opdracht van onze vrienden 

om in Proven (locatie werd niet gespecifieerd) 

op zoek te gaan naar nummertjes die onder 

verschillende Provenaars werden verspreid. 

Vol goede moed gingen we van start, maar ... 

het verloopt toch niet zo vlot als we eerst 

dachten. 

We schakelen graag de hulp in van alle 

Provenaars: wie heeft een nummertje 

ontvangen van onze vrienden? En hierna volgt 

natuurlijk: welk nummertje heb je ontvangen? 

Wij hebben deze nummertjes nodig om onze 

toffe ‘huwelijksopdracht’ te vervullen. 

Kun je ons helpen? Een mailtje kan steeds op 

charlot_watteyne@hotmail.com. Dank je wel. 

 

WIJNDEGUSTATIE TOP’OVIN 

Zaterdag 23 en zondag 24 april van 16.00 u. 

tot 20.30 u. kan je proeven van ons uitgebreid 

gamma Europese en wereldwijnen en de 

voorstelling van onze nieuwe, mobiele wijnbar 

bijwonen en dit in een uniek kader bij b.inn 

interieur, Blekerijweg 6. Iedereen welkom. 

 

RODE KRUIS AFDELING POPERINGE 
 

Van donderdag 28 april tot donderdag 12 mei 

zullen de Rode Kruisvrijwilligers opnieuw de 

rodekruisklevers te koop aanbieden. De 

opbrengst gaat ook dit jaar integraal naar de 

werking van de plaatselijke afdeling.  

Het personage dat de felbegeerde sticker zal 

sieren is de Vlaamse stripheld bij uitstek: De 

Rode Ridder. En er is een extra wedstrijd: al 

wie op donderdag 28, vrijdag 29 of zaterdag 

30 april de Rode Ridder kan spotten en een 

selfie met hem op onze Facebookpagina 

plaatst, kan het nieuwe album van De Rode 

Ridder winnen. Er zijn 10 stuks te verloten! 

In 2015 was de afdeling opnieuw heel actief.  

Zo stonden de vrijwilligers van de hulpdienst 

paraat op 91 manifestaties en sportwedstrijden. 

In totaal verzorgden zij 398 personen. 

Bij de leergangen volgden 18 personen een 

opleiding Eerste Hulp.  

De uitleendienst was goed voor 62 uitleningen. 

Ook tijdens het weekend en ‘s avonds kan je 

hiervoor bij ons terecht.  

Met de bloedinzamelingen te Poperinge, 

Proven en Vleteren hebben 1455 personen 

zich aangeboden om bloed te geven.  

De ziekenwagens werden 201 keer ingezet en 

reden samen ongeveer 22.659 km. 

 

OKRA 

→ Het bestuur van OKRA wil graag iedereen 

bedanken voor de massale deelname aan het 

hespenfestijn. Een dikke MERCI. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 31 maart waren er 42 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, Gery 

Delanote, Maria Thores, Marianne Sonneville, 

Guido Vanderhaeghe, Marie-Louise 

Tryssesoone, Firmin Decoene, Frans 

Vandevelde en Christiane Leys. 

Klassement na inhaalbeurt: 

1. Lena Coene  16/237 

2. Firmin Decoene  14/230 

3. Frans Soetaert  13/210 

4. Ivan Pillaert  13/189 

5. Valère Thery  12/192 
 

De volgende speeldag: donderdag 7 april. 
 

→ Kaarting 24 maart: er waren 44 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Jacqueline Top (417), 

Michel Bocket (393), Leopold Verslype (355), 

Nicole Pareyn (297), Marguerite Goussey (291), 

Paul Vandeputte (276), Germaine Dejonckheere 

(263), Robert Devos (254) en Agnes 

Vandromme (245). 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 529 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers en E.H. E. 

Ingelaere en Cecile Dewulf wonnen met elk 3 

partijen. 
 
 

De volgende kaarting heeft plaats op 14 april. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC NIEUWS 
  

U7 - Boezinge 10 - 1 

U8 - Merkem 10 - 8 

U9 – Lo-Reninge 3 - 10 

VKW Vleteren - U10 16 - 9 

Kruiseke - U11 1 - 5 

Westouter - U13 1 - 2 

U15 - Vlamertinge 1 - 0 

Ploegsteert - U17 1 - 1 

Moorsele - U21 5 - 1 

Reserven B – Lombardsijde A 0 - 2 

Lombardsijde B – Reserven A 0 - 4 

Seniores - Beselare 0 - 1 

 

VOLKSVREUGDNIEUWS 

Wat een knalprestaties van onze 

Volksvreugdmuzikanten op de Vlamo 

Solistenwedstrijd vorige maand: 

3e afdeling:  

Ciete Douchy (81%) en Leonie Douchy (85%) 

2e afdeling:  

Jonas Adriaens (78,5%) en Milan Cordenier 

(79%) 

1e afdeling:  

Seppe Claerbout (77,5%) en Kim Verbanck 

(79%) 

Uitmuntendheid: Emma Broché (85,5%) 

Ere-afdeling: Liesa Coulleit (93,5%) en 

Wannes Rabaey (85,5%) 

Categorie A strijkers: Anke Verbanck (81%) 

Ere-afdeling Ensembles: Marou Desmyter en 

Lene Selosse (80,5%) 

EEN HEEL ERG VERDIENDE PROFICIAT! 

 

Toegangskaarten voor het komende concert 

‘Swing is the Thing’ op zaterdag 9 april in zaal 

OLVi, Boeschepestraat te Poperinge zijn nog 

steeds verkrijgbaar in voorverkoop bij alle 

muzikanten en bestuursleden voor € 10,00; een 

ticket aan de deur kost je € 12,00. Meer info: 

info@volksvreugd.be, www.volksvreugd.be. 
 

 
Op de foto staan achteraan: Milan Cordenier, 

Lene Selosse, Marou Desmyter en Wannes 

Rabaey en vooraan: Leonie Douchy, Jonas 

Adriaens en Ciete Douchy vol trots. 

Foto: Pieter Meersseman 

 

EEN JAAR GRATIS ZWEMMEN 

de prOvenaar is een serieus, betrouwbaar 

blad, maar 1 maal per jaar kunnen we het niet 

laten. 

Omstreeks half maart begint het te kriebelen 

en dan moet onze aprilvis de wijde wereld in. 

We danken iedereen die deelnam aan onze 

wedstrijd.  

Laat het toch niet om geregeld te genieten van 

een zwembeurt! 
 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

In de bijlage bij deze editie van de prOvenaar 

vind je de resterende bijdragen over de mensen 

die overleden zijn in 1965. 

Hieronder starten we met de overlijdens van 

1966. 

 

 
 

In het begin van het oorlogsgeweld diende de 

familie Vermeulen te vluchten en kwam in 

Proven terecht. 

Ze waren oorspronkelijk van Passendale. Ze 

woonden een tijd in Zonnebeke en verhuisden 

dan naar Oostnieuwkerke, waar ze langs de 

Westrozebekestraat de herberg Het 

Bourgondische Kruis hebben uitgebaat. Van 

daaruit kwamen ze naar Proven. 

Jérôme Vermeulen, de broer van Maria, 

trouwde in Proven met Flavie Hoorelbeke, die 

eveneens naar hier was gevlucht. 

Jérôme Vermeulen werd opgeroepen voor de 

oorlog in juli 1915. Hij is gesneuveld op 11 

oktober 1918, 20 dagen voor het einde van de 

oorlog. 

Hij werd gewond in Bellem en hij overleed in 

het Belgisch veldhospitaal in Vijfwegen, 

Westrozebeke. Zijn graf werd later over-

geplaatst naar de verzamelbegraafplaats van 

Houthulst. 

Hij was geboren in Zonnebeke, vluchtte van 

Oostnieuwkerke en vertrok naar het front 

vanuit Proven. Zo komt het dat hij vermeld 

staat op de oorlogsmonumenten van deze drie 

gemeenten. 

Een feit dat velen misschien niet weten, is dat 

de oudste zoon van Henri Vermeulen, ook naar 

hier gevlucht (aannemer, broer van Jérôme en 

vader van Hugo) en geboren op 6 juni 1918, de 

naam kreeg van Jules. Als herinnering aan zijn 

gesneuvelde oom kreeg hij echter de roepnaam 

van Jérôme en was hier alleen onder die naam 

gekend. 

Het huwelijk van Maria Vermeulen, evenals 

van haar broer Jérôme, nu bijna honderd jaar 

geleden, ging gepaard met heel wat 

administratieve beslommeringen gezien de 

oorlogsomstandigheden. 

Uiteindelijk kon het doorgaan na een vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg van 

Veurne, zittende in De Panne, waarbij ze 

ontslagen werden van de verplichting om een 

uittreksel van geboorte voor te leggen. Het 

mocht vervangen worden door een verklaring 

onder eed bevestigd. 

In de huwelijksakte konden we lezen dat vader 

Hilaire Vermeulen en moeder Rosalie 

Ghyselen op 1 december 1915 al meer dan een 

jaar in Proven waren gevlucht. 
 

 
In 1961 kon Maria fier poseren in het 

viergeslacht, samen met dochter Julia Devos, 

kleindochter Jenny Bogaerd en met de kleine 

Linda Devroedt 
 

Het gezin van Marie en Jérôme Devos kreeg 

vijf kinderen, waarvan er vier in Proven bleven 

wonen, evenals veel van hun kleinkinderen. 

Julia trouwde met Maurice Bogaerd. We 

kennen hier nog hun kinderen Jenny en 

Rosanne, evenals kleindochter Linda 

Devroedt. 

Gerard Devos is weduwnaar van Margriet 

Simoen en vader van Frans (†) en Bernadette. 

Clara Devos is weduwe van Roger Maerten en 

de moeder van Danny en Rita Maerten. 

Astrid is weduwe van Achiel Pacco en moeder 

van Rik en Carine Pacco. 

Gilbert Devos is nu Stavelenaar, maar ik heb 

ervaren dat hij nog veel affectie heeft voor zijn 

geboortedorp. 
 

 
Jérôme Devos en Maria Vermeulen konden 

hun gouden bruiloft vieren in 1965 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

16 april om 19.00 u. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Zoë was de oudste dochter uit het gezin  van 

Fideel Liévois en Theresia Declerck. Ze 

bewoonden een kleine hoeve in de Blokstraat, 

tussen de huidige Terenburgseweg en de 

Blekerijweg. Deze hoeve zou in de twintiger 

jaren van de vorige eeuw afgebrand zijn en 

niet meer herbouwd. 

In het gezin vonden we nog een zus Augusta 

en een broer Maurice. 

 

 
 

Een ‘Eere-kaart’ van zus Augusta aangaande 

de deelname aan een interscholenwedstrijd 

tussen de scholen van de zusters van 

Moorslede. Aan deze wedstrijd namen elf 

verschillende vestigingen deel, waaronder ook 

Proven. 

 
Zoë trouwde met Achille Ganne, die de 

ouderlijke hoeve verder heeft uitgebaat in de 

Blasiusstraat 73 in Krombeke. 

Achille was de broer van Emeric Ganne die 

naar Proven kwam wonen (vader van Frans 

Ganne, over wie we schreven ter gelegenheid 

van het overlijden van Emeric in 1958). 

Achille en Zoë woonden dus op het 

grondgebied Krombeke, maar gezien de 

afstand leefden ze eerder mee met de Provense 

gemeenschap. Ze kregen twee kinderen, André 

en Madeleine, die ongehuwd bleven 

samenwonen in de vestiging. 

De woning had de typische kenmerken van 

een boerenwoning uit de 16de-17de eeuw. 

André vertelde me dat vader had gezegd dat de 

woning gebouwd werd ten tijde van de 

‘Spanjaars’. Ze geraakte in een zeer vervallen 

toestand, het strooien dak werd niet hersteld en 

de woning werd uiteindelijk afgebroken. 

Toevallig kon ik vernemen dat Dirk 

Boussemaere daar een balk kon recupereren 

uit de afbraak, voorzien van datum. Mijn 

nieuwsgierigheid was gewekt en ik kon de 

bewuste balk te zien krijgen. Hieruit blijkt het 

inderdaad om een zeer oude woning te gaan. 

Misschien wel de oudste boerenwoning die we 

nog gekend hebben in de streek. 

 

 
 

Balk uit de woning Ganne van 1642 
 

 
 

 
 

Pol Trog, zoals hij hier gekend was, geboortig 

van Aalst en oud-strijder van ‘14-’18, is hier 

nadien blijven hangen door zijn huwelijk in 

1920 met de Provense Martha Raeckelboom. 

Zij was de zus van Remi Raeckelboom, 

loodgieter (potje–dek),  die oudere Provenaars 

nog gekend hebben. 

Polydoor was kuiper van beroep en oefende 

zijn stiel uit nevens de woning van  Remi in de 

toenmalige Kerkstraat, nu Alexisplein. 

In de historische kranten vonden we een 

reclame voor zijn werk als kuiper: 
 

 
 

De Poperinghenaar, 23 februari 1930, pagina 6 

http://www.historischekranten.be/ 
 

Hij kreeg één dochter, Antoinette. Deze bleef 

later, samen met haar man Camiel Pittelioen, 

schoenmaker, in hetzelfde huis wonen. Nadien 

vertrokken ze naar Poperinge en naar verluidt 

zou hun dochter Martine les gegeven hebben 

in ‘de Benedictinen’ en zou de zoon van 

Martine naar Engeland getrokken zijn. 

Martha Raeckelboom, de vrouw van Polydoor, 

zou vroegtijdig overleden zijn, getroffen door 

psychische moeilijkheden ingevolge het 

verliezen van een kind. 

 

Ter gelegenheid van honderd jaar België 

waren er in 1930 in Proven uitgebreide feesten 

met een optocht waarbij diverse koppels 

optrokken in een kledij die deze van 100 jaar 

eerder moesten verbeelden.  

Ook Polydoor was van de partij, waarvan 

bijgaande foto als getuigenis. 

 

 
 

Op het doodsprentje staat vermeld dat 

Polydoor het in zijn leven niet gemakkelijk 

heeft gehad met tal van beproevingen en 

allerlei miseries.  

Na een familieconflict stond hij op straat en 

werd hij door de familie Deraedt-Top 

opgevangen (Tim Lemmens en Hilde 

Ghillebert wonen daar nu). 

Op deze hoeve, waar Maria Top als jongste 

dochter van Amandus Top bleef wonen, was er 

boven de paardenstal een slaapplaats ingericht, 

zoals op veel andere hoeves in die tijd ten 

dienste van de karton (de paardenmenner op 

de hoeve). 

Gezien de paarden een  heel kostbaar bezit 

waren, probeerde men daardoor dit kapitaal te 

verzekeren met een bijna permanente controle 

door de karton. Hier werd die slaapplaats 

echter, gezien de vele kinderen, ingenomen 
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door twee zonen, Jerome en Prosper Top, 

tevens belast met het nachtelijk toezicht. 

Wanneer Polydoor daar toekwam in de 

vijftiger jaren was er van inslapen van de 

karton geen sprake meer en kon hij daar zijn 

intrek nemen.  

Hij zou daar verblijven tot zijn overlijden. 

Polydoor op oudere leeftijd 

 

Men vertelde me dat hij daar zijn stiel van 

kuiper nog ten dienste heeft gesteld door het 

vervaardigen van een aalkarteel (ton waarin 

aal = urine van runderen werd vervoerd op een 

boerenkar, om die op het land uit te sproeien). 

Polydoor had een nieuwe thuis gevonden, 

terwijl Maria Rommens, dochter van Felix en 

echtgenote van Camiel (Pierre) Bryon, die bij 

het gemeentehuis woonde, zijn was deed. 

We onthouden uit dit verhaal hoe mensen in 

moeilijkheden vroeger in een kleine 

woongemeenschap opgevangen werden. 

Zonder grote woorden maar met een heel groot 

hart.  
 

 
 

 

Het gezin Ingelbeen was eigenlijk van Geluwe 

en zij kwamen naar Proven meewonen bij hun 

dochter Agnes, die samen met haar man Jozef 

Vanbeveren een hoeve heeft uitgebaat in de 

Uilegatstraat.  
 

 
 

 
 

Dit betreft de vrouw van Henri Garmyn. Ze 

baatten een hoeve uit, links in het begin van de 

Canadaweg. De familie Garmyn, hier gekend 

onder de naam Goarewindes, vonden we terug 

een heel eind weg in de vroegere Provense 

geschiedenis. 

Henri en Pharailde hadden een zoon Roger die 

van Proven wegtrok. Diens enige dochter 

trouwde met Cyr Frimout, een goed gekende 

kunstschilder uit Poperinge en broer van de 

ruimtevaarder Dirk Frimout. 

 

 
Dirk Frimout samen met zijn broer 

kunstschilder Cyr Frimout, aangetrouwde 

kleinzoon van Pharilde Derycke 
 

 
Op het einde van de Gravendreef voorbij de 

hoeve van Ganne ligt nog een kleine doeninge 

als laatste vestiging die nog tot Proven 

behoort. De toegang was eigenlijk een dreef in 

de Blokstraat, die het gescheid met Watou zou 

uitmaken. Daar verbleef het gezin van Maurice 

Olivier. Het werk op de hoeve werd door hem 

aangevuld met landarbeid bij andere 

landbouwers. 

De kinderen vertrokken van Proven. Er was 

een dochter die ooit op het kasteel gediend 

heeft, naar men mij vertelde.  

Ik vond in de kiezerslijst Alice Olivier, die in 

1957 naar Reninge vertrok. 

 

 
 

 
HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

In Het Wekelijks Nieuws van 21 januari 1966 

vonden we onderstaand bericht, waarin gemeld 

wordt dat het bewonersaantal in Proven 

afgenomen was in vergelijking met het jaar 

voordien. 

Ter vergelijking: het aantal inwoners van 

Proven bedroeg eind 2015: 1236 inwoners.  

 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

April 

▪ zo 24 om 12.00 u.: 3e Kastanjebarbecue, 

VBS De Kastanje, OC De Croone 

▪ wo 27 om 20.00 u.: De moed van imperfectie, 

Annelien Jonckheere, KVLV, OC De Croone 

▪ vr 29 t.e.m. zo 1 mei: Bloemenfestival, Au 

Petit Jardin 
 

Mei 

▪ wo 11: conservenkaarting, ’n Tram 

▪ vr 13: stoofvlees met frieten, ’n Tram 

▪ za 14: 'k Wist het wel-quiz, feestcomité, 

OC De Croone 

▪ zo 15 vanaf 10.00 u.: Tapas in ‘n Tram 

▪ za 28: Meibedevaart aan de grot in West-

Vleteren, KVLV 
 

Juni 

▪ di 07 om 20.00 u.: Kookles door Brigitte 

Beddeleem, KVLV, OC De Croone 

▪ ma 13 om 14.00 u.: Bezoek aan ‘De 

Nachtwaker’ Moorslede (Fuchsiakwekerij), 

KVLV 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinza-

meling, OC De Croone 
 

Juli 

za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Guy Six, geboren te 

Steenvoorde op 20 april 1948 en overleden te 

Ieper op 7 april. De rouwdienst had plaats in 

de Sint-Victorkerk op 12 april. 

 

SINKSENKERMIS 

Wegens het steeds moeilijker verkrijgen van 

kermisattracties in de sinksenperiode heeft het 

feestcomité besloten om dit jaar geen 

aktiviteiten te organiseren op het dorpsplein. 

In oktober daarentegen worden, wegens de 

succesvolle editie van verleden jaar, enkele 

extra evenementen toegevoegd, zodat we een 

volwaardige, niet te missen, 14-daagse kermis 

krijgen. De Sinksenquiz op zaterdag 14 mei 

blijft uiteraard wel bestaan. 

Inschrijven voor de quiz kan overigens vanaf 

heden op feestcomite@proven.be 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

Ik ben Niel Lemmens en ben net als mijn 2 

oudere zussen geboren in Leuven. Wij zijn 

verhuisd naar de Blokweg 16 in Proven toen ik 

bijna 1 jaar was.  

Ik ben geboren op 27 april 2008 en zit nu dus 

al in het tweede leerjaar bij juf Sybille in De 

Kastanje.  

Ik woon op een oude boerderij samen met 

mama, papa, Romi, June en Tuur. We zijn 

volop aan het verbouwen. Voor de zomer 

hebben we zelfs de grote schuur verbouwd, 

zodat mama en papa daar konden trouwen, het 

was een superfeest!!  

Mijn hobby's zijn sporten en buiten spelen. Ik 

speel momenteel bij de U8 bij TSC Proven en 

train op woensdagnamiddag.  

Ik ben een echt buitenkind: spelen in de 

zandbak, fietsen, rijden met de gocart, 

voetballen, helpen met papa ... en op 

zondagnamiddag ga ik naar de jong KLJ. 

 

BOUWKAVELS TE KOOP IN PROVEN 
 

 
 

WVI realiseert, in samenwerking met de stad, 

een nieuwe kwalitatieve en autoluwe 

verkaveling in een rustige landelijke omgeving 

tussen de Terenburgseweg en de Blokweg. 

22 kavels worden te koop aangeboden, 

waarvan 9 voor open bebouwing en 13 voor 

gekoppelde bebouwing. 

Op alle kavels kunnen de kopers zelf hun 

woning bouwen met een architect en aannemer 

naar keuze. 

Wie geïnteresseerd is in de aankoop van een 

stuk bouwgrond in deze verkaveling, kan in 

eerste instantie telefonisch een optie nemen op 

een kavel - zonder verplichting tot aankoop - 

gedurende maximaal 10 dagen, gevolgd door 

een schriftelijke overeenkomst wanneer de 

keuze definitief is. 

Voor meer informatie en de 

verkoopsvoorwaarden kan je terecht bij de 

dienst Verkoop van WVI (050 36 71 56 of 

e.vanengelandt@wvi.be). 

PARKEERPLAATS VOOR MENSEN 

MET EEN BEPERKING 
 

 
De parkeerplaats voor mensen met een 

beperking op het Alexisplein werd verplaatst. 

Deze is nu op het eerste vak links als je het 

Alexisplein oprijdt via de Obterrestraat. Veel 

mensen parkeren daar hun auto daar je niet 

meteen kan zien dat het een parking is voor 

mensen met een beperking. Mogen wij vragen 

hiermee rekening te houden en de wagen op 

een andere plaats te parkeren. Met dank. 

Mensen met een beperking 

 

BLOEMENFESTIVAL BIJ TUINCENTER 

AU PETIT JARDIN 

Van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei is 

het bloemenfestival in tuincenter Au Petit 

Jardin. We zorgen voor een extra ruim 

assortiment zomerbloeiers, ideaal om de keuze 

te maken van wat er deze zomer in de 

bloembakken kan groeien. Waarom niet eens 

in de kleuren zwart-geel-rood met het 

komende kampioenschap voetbal? Andere 

kleurcombinaties kunnen ook natuurlijk. We 

nodigen iedereen uit om de serres te bezoeken 

en laat je verrassen door de acties die we doen 

in samenwerking met DCM ! 

 

VRIJWILLIGERSFEEST DE LOVIE 

Als blijk van appreciatie willen we de 

vrijwilligers van De Lovie, centrum voor 

begeleiding van personen met verstandelijke 

handicap, oprecht bedanken voor hun inzet. 

Een warme dankjewel is gebleken tijdens een 

uitstap gevolgd door een etentje vorige 

vrijdag. 

Wil ook jij deel uitmaken van een groep van 

150 vrijwilligers die zich graag inzetten voor 

mensen van De Lovie? Wij kunnen nog altijd 

helpende handen gebruiken voor een ruime 

waaier van activiteiten met bewoners. Wenst u 

meer informatie, bel dan gerust naar Koen 

D’hondt, coördinator vrijwilligerswerk op het 

telefoonnummer 057 33 49 65. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 
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TSC NIEUWS 
  

KFC Poperinge – U7 5 - 5 

Langemark-Poelkapelle – U8 5 - 8 

Reningelst – U9 5 - 8 

U10 – KFC Poperinge 2 - 5 

U11 – Langemark-Poelkapelle 2 - 2 

Boezinge – U12 6 - 2 

Lo-Reninge – U13 1 - 1 

U15 – Voormezele 4 - 1 

U17 – Wervik 0 - 4 

U21 – BS Westhoek 5 - 0 (ff) 

Reserven B – Nieuwkapelle 4 - 1 

Alveringem – Reserven A 1 - 2 

Seniores – Nieuwkerke 1 - 0 
 

KEKKELEN  
 

 
Kekkelen zoals hennen in ’t hennekot, dit is 

volgens Willy en Mariette de kracht om het 60 

jaar lang vol te houden met elkaar. Willy 

Elslander en Mariette Deroo trouwden op 

3 april 1966 en vierden dus hun diamanten 

huwelijksfeest. Ze zien elkaar nog altijd even 

graag.  Hedendaags noemen we deze mensen 

‘een uitstervend ras’. Van harte Proficiat. 

Willy is een echte Provenaar, geboren in ’t 

kortgeburte, dit is in de Obterrestraat nu nr 64. 

Mariette is afkomstig uit Krombeke. Toen ze 

trouwden woonden ze eerst in Roesbrugge. 

Met de start van Provlas in 1964 kwamen ze 

wonen op het Provenplein in één van de 

huisjes bij Jean-Marie Vandamme. Die huisjes 

zijn ondertussen afgebroken en herbouwd. 

Nadien bouwden ze een woning in de 

Blekerijweg. De grond kostte toen  50 fr./m2 of 

€ 1,25. Nu wonen ze ongeveer een viertal jaar 

in Poperinge op een appartement waar zij de 

markt heel goed zien. Zo zitten ze dan ook 

veel voor het raam om de mensen voorbij te 

zien wandelen. Ook alle stoeten en 

muziekevenementen passeren voor hun deur. 

Daar hebben ze beiden veel plezier aan. 

Muziek spreekt Willy nog steeds aan. Hij 

speelde samen met zijn beste vriend Jacques 

Berquin bugel bij de Koninklijke Harmonie De 

Volksvreugd. Verder doet Willy 

boodschappen, in de winkels kennen ze hem 

heel goed want hij vertelt er iedere keer iets 

grappigs. Mariette komt niet veel buiten maar 

zorgt dat het appartement proper is en dat ze 

lekker kunnen eten. Samen kijken ze ook veel 

tv en genieten van reisjes naar de zee, 

Frankrijk, de Ardennen ... 

Willy en Mariette hebben vier kinderen: 

Ghislain, Carlo, Rita en Mireille. Zij komen 

samen met de kleinkinderen steeds graag op 

bezoek. 

 

DERDE KASTANJEBARBECUE 

Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 

je uit op de derde Kastanjebarbecue. Op 

zondag 24 april wordt een ruim assortiment 

van vleessoorten op de rooster bereid en ook 

de keuze aan verse groenten is uitgebreid. 

Naast een volwaardig menu à volonté voor 

volwassenen voor de prijs van € 16, kunnen 

kinderen kiezen voor een kindermenu à € 9 of 

een broodje met een worst voor € 3. 

Uiteraard is er tijd en plaats voor een gezellig 

samenzijn bij een goed gevulde bar. De 

opbrengst van deze derde Kastanjebarbecue 

komt ten goede aan alle leerlingen.  

We verwelkomen alle Kastanjesympathisanten 

op zondag 24 april vanaf 12.00 u. in OC De 

Croone.  

Reserveren vóór 19 april is noodzakelijk! 

Telefonisch op 057 30 05 33 of via mail: 

annabel.vanlerberghe@kbrp.be. 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 7 april waren er 42 spelers. 

Wonnen 3 partijen:   Ivan Pillaert, Lena 

Coene, Jacques Decrock, Hilda Depeser, 

Firmin Decoene, Maria Thores, Johan Dessein, 

Guido Vanderhaeghe en Lieve Vallaeys. 

Klassement: 

1. Lena Coene  19/276 

2. Firmin Decoene  17/269 

3. Ivan Pillaert  16/228 

4. Frans Soetaert  15/249 

5. Valère Thery  14/225 

De volgende speeldag: donderdag 21 april. 

→ Kaarting 14 april: er waren 60 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Wilfried Decaesteker (335 

punten), Jacqueline Top (314), Michel 

Vandamme (307), Maria Desomer (305), Paula 

Dekiere (304), Willem Vantomme (256) en 

Nicole Pareyn (219). 

→ Scrabbelen: 5 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 529 punten. 

De volgende kaarting heeft plaats op 28 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALITEIT HUISVUILNISZAK 

Na publicatie in het consumentenmagazine 

Testaankoop, berichtte een dagblad onlangs 

dat de huisvuilniszakken van Poperinge van 

slechte kwaliteit zouden zijn en bovendien 

duur in verhouding met de kwaliteit. 

Het krantenbericht haalde aan dat iets meer 

dan de helft van de zakken openscheurt bij een 

valtest. Volgens de tests blijkt echter dat de 

dikte van de Poperingse zakken (29,57 

micron) wel degelijk overeenkomt met de 

bestelde dikte van 30 micron. 

Naast de valtest vonden ook lektesten en 

priktesten plaats. Daarop bleken de Poperingse 

huisvuilniszakken wel goed te scoren. 

Volgens het artikel is de verhouding tussen 

prijs en kwaliteit ook slecht te noemen.  

Nochtans is de prijs billijk en een correcte 

weerspiegeling van de dienstverlening die daar 

tegenover staat. Bovendien blijkt ook nog dat 

de echte inhoud van de kleine vuilniszakken 

overeenkomt met de vooropgestelde inhoud.  

In de rollen die Testaankoop onderzocht, was 

er 1 rol met 9 zakken. De milieudienst zal 

onderzoeken of dit een ongelukkig toeval is, 

dan wel of dit vaker voorkomt. 

Het is al voorgevallen dat een rol niet correct 

gelast was. Bij dergelijke klachten konden 

burgers bij de milieudienst altijd al de rol met 

slechte zakken inruilen voor een volledig 

nieuwe rol.  

Het stadsbestuur streeft naar een vlotte 

dienstverlening en naar een correcte 

klachtenbehandeling. Hiervan is echter ook 

geen sprake bij dit onderzoek. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

30 april om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENSPEELDAG 

Sinds enkele jaren wordt in Vlaanderen een buitenspeeldag gehouden. Veel kinderen zitten 

gekluisterd aan de tv of spelen met hun gameboy. Eigenlijk is het niet moeilijk als je de 

volwassenen bezig ziet. Zij zitten constant te chatten met hun smartphone en hebben nog weinig 

tijd voor iets anders. Kinderen nemen dit vlug over. 

In Poperinge namen de jeugddienst en de jeugdraad het initiatief. In Proven zorgden jong KLJ en 

de Pleute voor de uitwerking. Danica Six, Berthe Vandaele, An-Sofie Brysbaert en Joris Vulsteke 

zorgden dat een veertigtal kinderen een toffe namiddag mochten beleven. Op het programma 

stonden muzikaal pak, ravotten, de speeltoestellen en kampen bouwen. Iedereen kreeg een 

freezbee. Deze dag kregen de kinderen geen schoolwerk mee naar huis. Dit was natuurlijk mooi 

meegenomen. 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

Mei 
▪ do 5 om 10.30 u.: Eerste communie, Sint-

Victorkerk 

▪ vr 6: Vervangronde restafval 

▪ zo 8: Moederdagbuffet in ‘t Rozenhof 

▪ wo 11: Conservenkaarting, ’n Tram 

▪ vr 13: Stoofvlees met frieten, ’n Tram 

▪ za 14 vanaf 18.00 u.: Saucissenkandeel in De 

Bascule 

▪ za 14: 'k Wist het wel-quiz, feestcomité, 

OC De Croone 

▪ zo 15 vanaf 10.00 u.: Tapas in ‘n Tram 

▪ ma 16 vanaf 15.00 u.: Criterium van de 

Westhoek, De Bascule 

▪ ma 16 vanaf 18.00 u.: Hespen aan ‘t spit in 

‘t Rozenhof 

▪ za 21 vanaf 18.00 u.: Knetterende 

Knabbeltocht, Ouderraad De Kastanje 

▪ do 26 om 20.00 u.: Cocktailavond, 

Gezinsbond 

▪ za 28: Meibedevaart aan de grot in West-

Vleteren, KVLV 
 

Juni 
▪ za 4 en zo 5 vanaf 8.00 u.: Motortreffen, café 

De Bascule 

▪ di 7 om 20.00 u.: Kookles door Brigitte 

Beddeleem, KVLV, OC De Croone 

▪ zo 12 van 6.00 tot 18.00 u.: Rommelmarkt, 

Dries Lozie, 0497 53 77 66 of 057 30 18 34 

▪ ma 13 om 14.00 u.: Bezoek aan ‘De 

Nachtwaker’ Moorslede (Fuchsiakwekerij), 

KVLV 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinza-

meling, OC De Croone 
 

Juli 
▪ za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

▪ zo 3: Gezinsdag met de LG nationaal, 

Plopsaland De Panne 
 

KANTOOR PRINZIE 

Het Verzekerings- & Zakenkantoor PRINZIE 

bvba, Provenplein 39A te Proven, zal gesloten 

zijn op 6 en 7 mei. Voor dringende zaken kun 

je steeds iemand bereiken op het nummer 

057 30 09 01. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Agnes Deblonde. Ik ben geboren te 

Langemark op 1 januari 1945. Samen met mijn 

man Willy Dehaene woon ik in de 

Obterrestraat 49A. 

We hebben 2 kinderen, Marleen en Geert.  

Marleen heeft de kleuters van het derde jaar 

van De Kastanje in Proven onder haar hoede. 

Geert en Chantal Dever baten de hoeve uit in 

Haringe. Zij hebben twee zonen, Florian en 

Jens, die beiden bij TSC spelen. 

Willy en ik boerden zelf 30 jaar in Haringe. 

We startten er in 1968.  

Sedert augustus 1998 wonen we in Proven. 

Ik ben vrijwillige verkeersbrigadier. Ik dans 

graag en bij OKRA zijn mijn favoriete 

bezigheden: fietsen en kaarten. In de zomer 

hou ik mij graag bezig met bloemen. 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 21 april waren er 32 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Andrea Devooght, Magda 

Prinzie en Lena Coene. 
 

Klassement: 

1. Lena Coene  20/300 

2. Firmin Decoene  18/293 

3. Ivan Pillaert  17/244 

4. Eugène Demuynck 15/260 

5. Frans Soetaert  15/246 

De volgende speeldag: donderdag 19 mei. 

  

→ Kaarting 28 april: er waren 48 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Michel Bocket (258 punten), 

Maria Hauspie (254), Germaine Dejonckheere 

(241) en Leopold Verslype (214). 
 

Klassement: 

1. Jacqueline Top  11/1207 

2. Wilfried Decaesteker 10/1210 

3. Nicole Pareyn  9/1007 

4. Georgette Vanstechelman 9/886 

5. Joseph Lampaert  8/1074 
 

→ Scrabbelen: 4 deelnemers en Marianne 

Sonneville won met 401 punten. 

 

→ Rummikub: 4 deelnemers en E.H. Eric 

Ingelaere won met 4 partijen. 

 

De volgende kaarting heeft plaats op 12 mei. 

EEKHOUTE PETANQUEMATEN 

Frans Vandevelde en Gery Delanote wonnen 3 

partijen met 39 punten, Marc Desomer en 

Carine Boone 2 partijen met 32 punten, 

Willy Gruwez, Linda Dermaut en Norbert 

Jacques 1 partij met 32 punten, Christine 

Bardyn en Dany Vandromme 0 partijen met 30 

punten. 

Marie-Jeanne Delporte, Johan Malbrancke en 

Bart Sercu speelden niet. 

 

Stand na 2 wedstrijden: 

1. Frans Vandevelde 5/76 

2. Carine Boone  4/69 

3. Gery Delanote  4/58 

4. Willy Gruwez  3/69 

5. Dany Vandromme 2/67 

6. Linda Dermaut  2/58 

7. Norbert Jacques  2/51 

8. Marie Jeanne Delporte 2/37 

9. Marc Desomer  2/32 

10. Bart Sercu  1/26 

11. Christine Bardyn 0/30 

 

8 MEI HERDENKING V-DAG 

Het herdenkingsmonument is in ons dorp wat 

verscholen. Zelfs de zeldzame kerkganger 

moet al aandachtig zijn om het goed op te 

merken. Wanneer er dan een bloemstukje bij 

neergelegd is, zullen weinig Provenaars het 

zien. Omdat de hulde en het eerbetoon voor de 

oudstrijders en slachtoffers - in welke zin dan 

ook - van de tweede wereldoorlog toch onder 

je aandacht zou komen, dit artikeltje. 

Zondag 8 mei wordt een bloemstukje 

neergelegd bij de monumenten van de 

wapenstilstand. Het stadsbestuur stelt daartoe 

in elke deelgemeente een bloemstuk ter 

beschikking van de lokale herdenkings-

organisaties.  

Om 14.30 u. is er een bloemenhulde aan de 

herdenkingssteen langs de Abeelseweg en om 

15.00 u. aan het monument op de Grote Markt 

en de gedenkplaat aan de Poolse bevrijder aan 

het stadhuis. Deze plechtigheid wordt 

opgeluisterd door de Last Post. Hierna is op 

het stadhuis een receptie voor de 

vertegenwoordigers van deze vaderlandse 

verenigingen. 
 

Marc Debergh 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  
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KNETTERENDE KNABBELTOCHT 

De ouderraad van basisschool De Kastanje in 

Proven organiseert op zaterdag 21 mei vanaf 

18.00 u. zijn 7de Knetterende Knabbeltocht. 
 

* Een wandeling langs buggyvriendelijke en 

rustige wegen door het landelijke Proven. 

Verschillende aangename stops met een hap, 

een drankje, en live muzikale animatie. 
 

* Kinderen tot 12 jaar betalen € 7,00 en 

volwassenen € 9,00. 
 

* Afsluit met een feestelijk kampvuur, 

gezelligheid en gezang. Iedereen is hartelijk 

welkom. Maak er een toffe avond van met 

familie en vrienden. De opbrengst gaat 

natuurlijk naar de werking van de school. 
 

* Leerlingen schrijven in en betalen via de 

school. Losse inschrijvingen via 057 30 05 33 

met vermelding aantal < 12 jr. en 

volwassenen, uiterlijk op woensdag 18 mei! 
 

* Betaling ter plaatse. 
 

* Vertrek tussen 18.00 u. en 18.30 u. aan de 

speelplaats van De Kastanje, Alexisplein. 

 

COCKTAILAVOND GEZINSBOND 

Op donderdag 26 mei organiseert de 

gezinsbond Proven een cocktailavond.  

Francky Malbrancke leert ons de kneepjes van 

het vak om een lekkere cocktail uit de mouw 

te schudden.  

We beginnen om 20.00 u. met een 

startcocktail, een half uurtje theorie en daarna 

volgen 8 cocktailproevertjes.  

Leden betalen € 10,00, niet-leden betalen 

€ 12,00. Inschrijven kan bij de apotheek 

Proven tot 23 mei of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 

 

DE BASCULE 

→ Op zaterdagavond 14 mei vanaf 18.00 u. is 

er bij ons in café de Bascule een ouderwets 

saucissenkandeel (pistolet met daarin een 

gebakken worst met gestoofde ui, wortel en 

prei) voor € 3,00 per stuk. 
 

→ Op maandag 16 mei is er wielerkoers, 

Criterium van de Westhoek, vanaf 15.00 u. 
 

→ In het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 

juni is er het Motortreffen, bepijld of 

groepsrit. Inschrijving zaterdag vanaf 8.00 u. 

tot 17.00 u. en zondag vanaf 8.00 u. tot 

15.00 u. De groepsrit start zaterdagavond om 

19.00 u. 
 

Voor inlichtingen voor al deze happenings: 

Rita, café De Bascule, 057 33 50 94. 

 

KERREMESSE IN 'N TRAM 

Woensdag 11 mei is er conservenkaarting 

vanaf 18.00 u. 
 

Vrijdag 13 mei ‘Vlamschen avend’ vanaf 

18.00 u.: stoofvlees met frieten en slaatje, à 

volonté. Aperitief, glas wijn of speciaal bier, 

koffie en sneukelingsje inbegrepen. 

Aansluitend ambiance met muziek van 

Vlaamse bodem. € 20,00 per persoon, vooraf 

inschrijven in café of op 0495 76 01 70. 
 

Op zondag 15 mei kan je genieten van de vele 

warme en koude tapas. 

Café doorlopend open op zondag vanaf 

10.00 u., 's middags en 's avonds tapas te 

verkrijgen. 

LENTEFEEST EN 1STE COMMUNNIE 

Op donderdag 5 mei om 10.30 u. vieren Lieke 

Boeraeve, Ine Busschaert, Lucas Decadt, Iben 

Desmedt, Niene Fernandes, Lenn Parmentier, 

Liam Soenen, Warre Vanderhaeghe, Elise 

Verhelst, Kyani Verhelst en Enzo Welscher 

hun eerste communie in de kerk van Proven.  

Katoya Coryn viert haar lentefeest. 

Proficiat aan allen en hun ouders! 

 

EINDUITSLAG PRONOSTIEK TSC 

Dit jaar werd er weer druk gepronostikeerd bij 

TSC Proven. Er waren 60 deelnemers. De 

winnaar Brecht Vulsteke stond bijna het hele 

seizoen aan de leiding. 
 

1. Brecht Vulsteke 212 

2. Marc Declerck 192 

2. Marc Desomer 192 

4. Jean-Pierre Scharre 190 

5. Christianne Devloo 186 

5. Hans Couttouw 186 

7. Linda Devroedt 185 

8. Franky Cloet 183 

9 Eric Ballieu 178 

10. Mathias Mouton 178 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Heel onverwachts werd Mr. pastoor er op 24 

augustus 1938 als eerste van verwittigd dat de 

zusters van Moorslede teruggeroepen werden 

en dat de school alsmede het klooster verkocht 

waren aan de zusters van Wingene. Voor de 

school kwamen er zes zusters, om de 

kleuterklas en de lagere school voor meisjes 

verder te zetten en drie zusters voor het 

ouderlingengesticht. Naar ik meen is zuster 

Bernadette de laatste zuster van Wingene die 

in Proven is gebleven wanneer ze met 

pensioen ging in 1980. 

Pastoor Ollivier speelde geen onbelangrijke rol 

om de eigendom van de school in Proven te 

behouden. 

 

 
 

De zusters in het ouderlingengesticht kort na 

de oorlog. V.l.n.r. Zuster Augusta (tante van 

Frans Yde), Zuster Coleta, moeder-overste 

Zuster Anastasia, Zuster Candido en kokkin 

Zuster Brigitte. 

De jongens Vanbruwaene zijn op bezoek bij 

tante-nunne Candido en het meisje rechts is 

Denise Fauvercq, die daar verbleef samen met 

haar broer Gerard. 

 

We herinneren ons zuster Coleta als een heel 

oude zuster in het ouderlingengesticht. Ze 

maakte de verhuis mede naar de nieuwbouw in 

1951. 

Het nieuw gebouw kon opgericht worden na 

het overlijden tante Mathilde met de daarbij 

voorziene dotatie aan het OCMW door Baron 

Mazeman. Gedurende de opbouw gingen we 

als schoolgaande jongens als eens spelen en 

ravotten op de bouwwerf.  

Het is daar dat we kennis maakten met de 

strenge moeder-overste zuster Anastasia die 

ons prompt wegjoeg en de verdere toegang 

verbood. 

Zuster Coleta is hier overleden in de ouderdom 

van meer dan 91 jaar. 

De fusie met Poperinge maakte echter dat de 

ouderlingenzorg, die reeds vanaf 1851 

bestond, van ons dorp verdween. 

 

Het werd fier bezongen in een lied in 1863 

beschreven: 
 

Proven mag zich fier houwen 

Die, met lof, 

Pronkt met kerk- en schoolgebouwen, 

Schoonen hof 

En kasteelen, landsieraden! 

Rijk en groot! 

Waar kan deugd en weelde baden 

Ongestoord 
 

De oude grijsaard vindt er ruste 

Voedsel, zorg 

De arme wees, in kinder luste, 

Vaderzorg 

En onderwijs ontbreekt er 

Aan geen kind … 

Zegt mij, vrienden, waar gij ‘t beter 

Elders vind. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

14 mei om 19.00 u. 
 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Mei 
▪ za 21 vanaf 18.00 u.: Knetterende 

Knabbeltocht, Ouderraad De Kastanje 

▪ do 26 om 20.00 u.: Cocktailavond, 

Gezinsbond 

▪ za 28: Meibedevaart aan de grot in West-

Vleteren, KVLV 
 

Juni 
▪ za en zo 4 en 5 vanaf 8.00 u.: Motortreffen, 

café De Bascule 

▪ di 7 om 20.00 u.: Kookles door Brigitte 

Beddeleem, KVLV, OC De Croone 

▪ zo 12 van 6.00 tot 18.00 u.: Rommelmarkt, 

Dries Lozie, 0497 53 77 66 of 057 30 18 34 

▪ zo 12 om 10.00 u.: De Volksvreugd nieuwe 

look op het Provenplein 

▪ ma 13 om 14.00 u.: Bezoek aan ‘De 

Nachtwaker’ Moorslede (Fuchsiakwekerij), 

KVLV 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinza-

meling, OC De Croone 
 

Juli 
▪ za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

▪ zo 3: Gezinsdag met de LG nationaal, 

Plopsaland De Panne 

 

IJZERSMULTOCHT 

Op zondag 26 juni vindt de veertiende editie 

van de IJzersmultocht plaats: 40 km fietsen en 

culinair genieten op 5 stopplaatsen (info 

www.smultocht.be). De start is bij hoeve Kris 

Desmyttere-Calis, Blokstraat 19 vanaf 10.30 u. 

tot 12.30 u. 

Wie inschrijft voor 22 juni betaalt € 20,00 

voor een volwassene en € 12,00 voor een kind 

tot 12 jaar. Inschrijving op 23, 24 & 25 juni 

kost voor volwassenen € 25,00 en voor 

kinderen tot 12 jaar € 15,00. 

Kaarten te verkrijgen bij Martin Worm op het 

nr. 0475 78 85 13 of overschrijven via IBAN 

BE57 7380 0838 2135 + naam, adres & aantal 

personen. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Wij zijn Davy Borra en Kim Vanhee. 
 

Davy werkt als arbeider bij Page NV. Hij is 

een hevige supporter van Club Brugge en hij is 

lid van het feestcomité. 
 

Kim werkt als kleuterjuf in VBS Klavertje 

Drie te Oost-Vleteren.  
 

In onze vrije tijd zijn we beiden actief bij TSC 

Proven. Davy als trainer en Kim voetbalt bij 

de TSC Ladies.  
 

We zijn allebei opgegroeid in Proven en liepen 

er ook school. 
 

Toen we op zoek waren naar een huis was de 

keuze ook vlug gemaakt om in Proven te 

blijven. 
 

Eind 2012 kochten we een huis op het 

Provenplein. Na wat verbouwingen wonen we 

er sinds eind september 2013. We wonen er 

graag, dicht bij onze vrienden en familie.  
 

Op 21 mei treden we in het huwelijksbootje. 

  

DE KUNSTACADEMIE IN PROVEN 

Voor de kinderen van het basisonderwijs heeft 

de Stedelijke Kunstacademie ook een aanbod 

in de deelgemeenten.  
 

Bij ons in Proven kan je terecht in OC De 

Croone voor Algemene Muzikale Vorming 

(notenleer en samenzang) op dinsdag en op 

donderdag.  
 

Dit jaar start vanaf 1 september weer een 

klasje voor eerstejaars (uit het derde of vierde 

leerjaar). 
 

In ’t Oud Gemeentehuis is er op vrijdag een 

klas Beeld waar je aan de slag kan met 

tekenpotlood, verfkwast of boetseerklei. Dat 

loopt op vrijdag van 15.30 u. tot 17.10 u. 
 

Voor de woordklas kan je voorlopig nog niet 

terecht in Proven maar er is wel een woordklas 

in Roesbrugge op dinsdag om 16.15 u. en in 

Watou op dinsdag om 18.00 u. 
 

Wie de sfeer eens wil opsnuiven, is altijd 

welkom op een les in juni of september. 
 

Voor meer info en inschrijvingen kan je 

terecht op www.kunstacademiepoperinge.be. 

 

HANDELSCOMITÉ PROVEN 

Op vraag van Stad Poperinge werd onlangs 

een nieuw handelscomité opgericht te Proven. 

Om de bedoeling en de werking van dit comité 

toe te lichten, worden alle ondernemers met 

een activiteit in Proven vriendelijk uitgenodigd 

in ‘t Rozenhof op dinsdag 7 juni om 20.00 u. 

Normaal gezien ontving elke ondernemer 

reeds een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 

Mocht er ondanks grondig opzoekingswerk 

toch mensen vergeten zijn, willen wij hen 

langs deze weg nog uitnodigen. 

Graag je aanwezigheid bevestigen via 

handelscomiteproven@hotmail.com. 

 

OKRA 

→ Kaarting 12 mei: er waren 48 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 
  

Joseph Lampaert  384 

Hubert Deheegher  359 

Wilfried Decaesteker 358 

Gerarda Boury  343 

Gerard Ryon  262 

Cecile Vanacker  241 
  

→ Scrabbelen: er waren 5 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 540 punten. 
  

De volgende kaarting heeft plaats op 26 mei. 

 

VINKENZETTING SINT-ELOOI 

→ Uitslag proefzetting 17 april: 25 vogels, 

half uur gespeeld. 
 

Vogel Eigenaar  Liedjes 

1. Vlinder Ghislaine Degrande 201 

2. Enzo Danny Beun  175 

3. Joppe Caroline Carlé  173 

4. Kenzo Caroline Carlé  169 

5. Junne Luc Vannieuwkerke 163 
 

→ Uitslag zetting 8 mei 

Vogel Eigenaar  Liedjes 
 

1. Flippo Caroline Carlé  411 

2. Kris Eddy Catel  390 

3. Mistral Patrick Cauwelier 375 

4. Joppe Caroline Carlé  363 

5. Mul Nancy Riem  351 
 

De volgende zetting is op maandag 16 mei, 

koning maatschappij en koning gewest. 
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SINKSENKWIS 

We zijn heel tevreden dat er ook dit jaar weer 

een mooie opkomst was voor onze quiz. Er 

namen 11 ploegen deel. Ook de reacties 

maakten ons blij. Blij dat de deelnemende 

ploegen het leuk en amusant vonden.  

Toch moeten wij onze excuses aanbieden, wij 

samen met Jeroen Meeus, die blijkbaar zijn 

moussaka soms maakt met vis i.p.v. vlees. 

Gelukkig heeft dit de einduitslag niet 

beïnvloed. Anders ging Jeroen er van krijgen, 

hoor!  

Op het einde is er dus altijd ook een winnaar. 

Een winnaar die samen met nog 2 andere 

ploegen op het podium stond. Op de 3de plaats 

was dit de Bedweters. Op de 2de plaats 

stonden de Wilde Kastanjes, 1 van de 2 

ploegen van onze lokale school. De winnaars 

dit jaar waren de muzikanten van De 

Volksvreugd. Een mooi team, dat van alle 

markten thuis is.  

Wij van het feestcomité hopen op jullie 

aanwezigheid op de oktoberkermis en de kwis 

volgend jaar. Merci en tot dan.  

 

 
De Volksvreugd liet iedereen achter zich 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

De familie Gruwez vonden we terug in het 

bevolkingsregister van 1890. Ze woonden in 

het kortgeburte. Dit is de vroegere rij van 9 

kleine woningen op het einde van de huidige 

Obterrestraat. Een van die woningen is nu nog 

te herkennen, Obterrestraat 64, na restauratie 

door de familie Top.  

Vermoedelijk woonde de familie Gruwez op 

het huidige nr. 60. Deze woning heeft echter 

ten opzichte van die tijd al diverse 

verbouwingen achter de rug. 

Vader Jules Gruwez en moeder Sophie 

Derycke waren allebei geboren Provenaars 

Henri was de tweede oudste zoon in een gezin 

met 8 kinderen. We vonden zijn zus Flavie, 

getrouwd met Camiel Beudaert, wonende in de 

Krombekestraat 2 (nu Blasiusstraat). Dit was 

een van de woningen die stonden waar 

Bernard Degrendel nu woont en die bereikbaar 

waren vanuit de toenmalige Krombekestraat 

langs een nu niet meer bestaande landwegel. 

Henri Gruwez en Eugenie woonden na hun 

huwelijk reeds vóór de Eerste Wereldoorlog in 

de bocht van de Blokstraat op het einde van de 

Molendreef. 

Tijdens de oorlog hebben ze daar Irma, een 

zus van Eugenie, en haar man Camiel Saesen 

tijdelijk opgevangen vooraleer deze een kleine 

boerderij hebben opgericht een eind verder in 

noordelijke richting in de Blokstraat. 

Henri Gruwez is gestorven op 10 juli 1945 en 

sindsdien hebben we Eugenie op dezelfde plek 

weten blijven wonen. Haar jongste zoon Roger 

en zijn vrouw Simonne Elslander zijn daar bij 

haar geruime tijd ingetrokken vooraleer zij hun  

nieuwe woning hebben gebouwd in de 

Blekerijweg, waar Simonne nu nog altijd 

verblijft. 

Van hun vier kinderen verblijven er nog twee 

in Proven: Willy woont langs de Blekerijweg 

en Krista, echtgenote van Danny Gokelaere, 

niet zo ver van haar moeder in de Couthoflaan. 

 

 
 

 

 
 

In het gezin van Eugenie werden er zes 

kinderen geboren. 

De oudste zoon Marcel trouwde met Alice 

Deniere en vertrok van Proven. 

Dochter Maria Gruwez trouwde met Henri 

Desmarey. Veel jaren woonden ze in de 

Terenburgseweg, waar Thijs Top nu verblijft. 

Het gezin bleef kinderloos en later woonden ze 

nabij de school waar nu de kleuteropvang is 

gevestigd. 

 

 
 

Henri Gruwez en Eugenie Alderweireldt 
 

Een eigenaardigheid van deze laatste woning 

is dat ze op grondgebied Krombeke is gelegen. 

Omer Bossuwe heeft daar gewoond en ooit 

was hij kandidaat voor de gemeenteverkiezing 

van Proven en men is er nooit op uit gekomen 

dat hij eigenlijk in Krombeke woonde en geen 

kandidaat kon zijn in Proven. 

Zoon Michel Gruwez verbleef met zijn 

kinderrijk gezin in de Roesbruggestraat 22, 

waar dochter Colette na de verbouwing nu nog 

woont.  

Dochter Magriet trouwde met Camiel 

Desmarey en zoon Maurice met Anna Deniere. 

Zij kregen één zoon, de nu overleden Luc 

Gruwez, maar kleinzoon Gino is door de 

Provenaars wel goed gekend. 
 

 
 

Eugenie, zoals we haar gekend hebben. Ze 

deed jaarlijks de hoppepluk bij buurman boer 

Cyriel Demaerel, waar haar zoon Roger 

zoveel jaren heeft gewerkt 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

28 mei om 19.00 u. 
We mochten reeds ruim 200 Provenaars 

voorstellen als Het Gezicht van Proven. Nog 

een duizendtal te gaan! Ben jij een van de 

volgende? Je foto (met tekst) kun je te allen 

tijde bezorgen op hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Juni 
▪ woe 1 om 19.30 u.: eerste wandeling De 

Stappers, OC De Croone 

▪ za en zo 4 en 5 vanaf 8.00 u.: Motortreffen, 

café De Bascule 

▪ di 7 om 20.00 u.: Kookles door Brigitte 

Beddeleem, KVLV, OC De Croone 

▪ zo 12 van 6.00 tot 18.00 u.: Rommelmarkt, 

Dries Lozie, 0497 53 77 66 of 057 30 18 34 

▪ zo 12 om 10.00 u.: De Volksvreugd nieuwe 

look op het Provenplein 

▪ ma 13 om 14.00 u.: Bezoek aan ‘De 

Nachtwaker’ Moorslede (Fuchsiakwekerij), 

KVLV 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed- 

inzameling, OC De Croone 

▪ do 16 om 19.00 u.: met het Bewoners-

platform naar het Sociaal Huis 
 

Juli 
▪ za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

▪ zo 3: Gezinsdag met de LG nationaal, 

Plopsaland De Panne 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij het huwelijk van Mathias Vandaele en 

Lien Vanzieleghem op 13 mei. 

→ Bij het huwelijk van Davy Borra en Kim 

Vanhee op 21 mei. 

→  Bij de geboorte van Tessa Sercu. Tessa 

werd geboren op 16 mei  en is het dochtertje 

van Bart en Eef Malbrancke en de 

kleindochter van onze medewerkers Johan 

Malbrancke en Martine Bouve. 

 

'N TRAM 

→ Zondag 12 juni: café de hele dag open 

vanaf 6.00 u. tijdens de rommelmarkt. 

→ Maandag 13 juni: match België - Italië, 

café open vanaf 17.00 u. 

→ Zaterdag 18 juni: match België - Ierland, 

café open vanaf 14.00 u. 

→ Woensdag 22 juni: match Zweden - 

België, café open vanaf 17.00 u. 

Alle matchen worden op tv en extra groot 

scherm getoond. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Joyce Brunfaut en woon al bijna 2 jaar 

in de Blokweg in Proven, samen met mijn 

vriend Freek Vanbeveren.  
 

Al van kleins af aan woon ik in Poperinge. 

Ook daar ben ik geboren op 26 april 1993. 
  

Sinds oktober werk ik in Proxy Delhaize te 

Proven, waar ik heel veel verschillende 

activiteiten mag uitvoeren. Ook het sociale 

aspect, zoals vele nieuwe mensen leren 

kennen, vind ik heel aangenaam.  
 

Naast mijn vaste job hou ik mij sinds 2 januari 

dit jaar vooral bezig met mijn bijberoep, 

BiBaBoe-Gifts: het maken van pampertaarten 

en het personaliseren van geschenken 

waardoor ze uniek worden. De openingsuren 

en alle andere info vind je op mijn website 

www.bibaboegifts.be. Ooit hoop ik mijn 

eigen zaak te kunnen runnen. Dromen kan 

geen kwaad zeker?  
 

In de weinige vrije tijd die ik over heb, ga ik 

graag eens uit eten of naar de film. Een rally of 

een wellness is ook altijd mooi meegenomen.  

 
ROMMEL- EN ANTIEKMARKT 

Op zondag 12 juni vindt de elfde editie van de 

rommelmarkt plaats van 06.00 u. tot 18.00 u. 
  

Standhouders kunnen hun koopwaar verkopen 

op het Provenplein, Obterrestraat, Alexisplein 

en ook het eerste stuk van de Terenburgseweg 

is vanaf dit jaar voorbehouden. 
 

Het volledig parkoers is verkeers- en 

parkeervrij op politiebevel. 
 

De bewoners van de straten moeten de avond 

voordien hun plaats afbakenen met lint of krijt 

op de weg. Wij vragen vanaf dit jaar 

uitdrukkelijk om je plaats zelf te voorzien. De 

plaatsen zijn gratis en moeten voor 07.00 u. 

ingenomen zijn. Nadien zijn ze voor de 

organisatie. Voor iedere standhouder is er 

gratis koffie. Verkoop van voedingswaren en 

drank is niet toegelaten zonder toelating van 

de organisatie. 
 

Verder veel rommelplezier en prachtig weer. 

Voor info: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34. 
 

Dries Lozie - Masson  

DE STAPPERS 

De Stappers nodigen graag iedereen uit om 

mee te wandelen. Iedereen kan iedere 

woensdagavond om 19.30 u. vrijblijvend  

meestappen. De start en aankomst zijn steeds 

aan OC De Croone. De afstand varieert tussen 

5 en 7 km.  
 

Wie graag wandelt, wie graag geniet van de 

natuur, wie graag een babbeltje slaat … mag 

dit zeker niet voorbij laten gaan. Eerste 

afspraak woensdag 1 juni. 
 

Tot dan. 
 
OKRA 

→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 19 mei. 

Denise Catrycke, Jean-Claude Deloz, Jeannine 

Deloz en Lena Derycke  wonnen 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Lena Coene  22/315 

2. Firmin Decoene  18/293 

3. Ivan Pillaert  18/273 

4. Frans Soetaert  17/284 

5. Guido Vanderhaeghe  17/279 
  

De volgende  speeldag is op donderdag 2 juni. 
 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 26 mei.  

Wonnen 3 partijen: 

Germaine Dejonckheere 371 

Paul Vandepitte  342 

Agnes Devos  324 

Agnes Ridez  266 

Ivan Pillaert  224 

Micheline Borrey  163 
  

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 13/1568 

Jacqueline Top  12/1386 

Joseph Lampaert  11/1458 

Gerarda Boury  11/1234 

Nicole Pareyn  11/1196 
  

→ Scrabbelen: Er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 521 punten. 
  

→ Rummikub: Er waren 4 deelnemers en 

Roza Coevoet won met 4 partijen. 
  

De volgende kaarting is op 9 juni. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  
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KVLV  

→ Dinsdag 7 juni in OC De Croone: kookles 

met Brigitte Beddeleem.  

We maken het volgende klaar : 

- Forelmousse met rode biet 

- Courgette-aspergevelouté  

- Quiche met spruitjes 

- Zalm met spinazie en mascarpone 

- Appeltaart 

- Rabarbertaart 

 

→ Maandag 13 juni: bezoek aan de 

Nachtwaker (Fuchiakwekerij) in Moorslede 

om 14.00 u. 

 

VINKENZETTING 

→ Maandag 16 mei waren er 44 vogels. 
 

▪ Koning Maatschappij:  

Alex Neut, Snoek, 438 

▪ Koning Gewest:  

Fabio Rasalle, Wietjewie, 702 

▪ Koningin Gewest:  

Bernadette Butstraen, Gilles, 415 

▪ Prins Gewest: Michel Tallieu, Conjac, 350 
 

Uitslag 

1. Fabio Rasalle Wietjewie 702 
2. Marc Gauquie Kartouche 652 
3. Paul Inion Gino 584 
4. Marc Gauquie Boy 505 
5. Alex Neut Snoek 438 
 

→ Zondag 22 mei waren er 29 vogels. 
 

Uitslag 

1. Paul Inion Gino 602 
2. Dominick Devaere Miel 506 
3. Nancy Riem Paritas 444 
4. Raphaël Jacques Renato 391 
5. Patrick Cauwelier Mistral 377 
 

Volgende afspraak: zondag 3 juli. 

 

MEDEWERKERS DE PROVENAAR 

Zoals ieder voorjaar kwamen alle 

medewerkers van de prOvenaar vorige week 

samen. We stellen ze graag nog eens aan je 

voor. 

Staand: Ivan Top, Johan Dessein, Kris 

Vanbecelaere, Wim Devooght, Wim Top, Dirk 

Goussey, Luc Cappoen en Johan Malbrancke. 

Zittend: Linda Devroedt, Anique Buysschaert, 

Bernadette Vandenbroucke, Martine Bouve en  

Dorette Scharre. 

Ontbreekt op de foto: Albert Saint Machin. 

BEWONERSPLATFORM 

→ Het bewonersplatform Proven zal op 

donderdag 16 juni om 19.00 u. het Sociaal 

Huis te Poperinge bezoeken.  Er is een 

rondleiding en een presentatie voorzien in de 

raadszaal.  Daarna is er mogelijkheid tot 

vragen stellen. 

Omdat de plaatsen beperkt zijn, gelieve je in te 

schrijven vóór 12 juni via mail: 

bpproven@poperinge.be of op het 

telefoonnummer van Chris Verslype, 

0496 55 06 37, of Peter Coene, 0495 79 12 43. 

Iedereen is welkom. 
  

→ Het bewonersplatform Proven is op zoek 

naar een webmaster die op vrijwillige basis de 

website van Proven kan beheren of 

onderhouden.  Kandidaten mogen zich 

opgeven via mail: bpproven@poperinge.be of 

via de coördinator Chris Verslype, 

0496 55 06 37. 

 

GESLOTEN WEGENS VAKANTIE? 

Nog een maand en de zomervakantie is er 

opnieuw. We willen onze lezers graag op de 

hoogte houden van de gewijzigde 

openingsdagen en -uren in de plaatselijke 

horeca- en handelszaken. 

Daarom deze oproep aan alle handelaars en 

neringdoeners: wil ons tegen 11 juni laten 

weten op redactie@deprovenaar.be wanneer 

je zaak gesloten is of wanneer de openingsuren 

aangepast zijn. 

Dank. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Wonnen 3 partijen:  

Frans Vandevelde, Gery Delanote en Marie 

Jeanne Delporte. 

 

Stand na 3 wedstrijden: 

1.  Frans Vandevelde 8/115 

2.  Gery Delanote  7/97 

3.  Carine Boone  6/107 

4.  Marie Jeanne Delporte 5/76 

5.  Willy Gruwez  4/90 

6.  Bart Sercu  3/64 

7.  Marc Desomer  3/53 

8.  Linda Dermaut  2/70 

9.  Dany Vandromme 2/67 

10. Norbert Jacques 2/51 

11. Christine Bardyn 0/42 

 

De volgende wedstrijd  gaat NIET door op 18 

juni maar WEL OP 11 JUNI !!! 

NIEUWE VOLKSVREUGDLOOK 

Sinds 1993 treedt K.H. De Volksvreugd 

Proven aan in een bordeaux jas, een grijze 

broek, wit hemd en zwarte das. Waar de dames 

oorspronkelijk nog met een rok en een baret 

optraden, werd in de loop van de jaren 

gekozen voor een eenduidig uniform voor de 

hele harmonie: iedereen met lange broek en 

kepie. 

Reeds enkele jaren plande de bestuursploeg 

een restyling van De Volksvreugdgroep. 

Daartoe werd alvast stelselmatig een spaarpot 

aangelegd om alle muzikanten ooit in het 

nieuw te kunnen kleden. Gaandeweg bleek dat 

de spaarpotoperatie niet zou volstaan en 

werden er sponsors aangesproken om deze 

grote financiële inspanning te helpen 

voltrekken. De respons bood volop 

perspectieven. 
 

Minstens even belangrijk was de keuze van de 

nieuwe outfit! Na uitgebreid marktonderzoek 

kwam De Volksvreugd bij modeontwerpster 

Riet Bleyaert terecht. Vele brainstorms en 

keuzesessies later kon op de Ceciliaviering van 

november 2015 een prototype van het nieuwe 

kostuum voorgesteld worden. Totaal anders 

qua kleuren, snit en uitrusting. Iets strakker 

met een militaire lijn, maar ook met een 

speelse kleurtoets. Zeker een in het oog 

springende verschijning, een duidelijk contrast 

met het vorige, eerder braaf burgerlijke 

uitzicht. 
 

Ondertussen waren alle Volksvreugders 

uitgebreid opgemeten en kon de productie van 

de 80 uniformen starten. Recent konden alle 

muzikanten en bestuursleden hun nieuw pak 

passen en laten aanpassen. 
 

Op zondag 12 juni om 10.00 u. treedt de 

harmonie voor het eerst naar buiten in de 

volledig nieuwe look tijdens een 

wandeloptreden in de verkeersvrije straten van 

Proven. Om 11.00 u. volgt een gratis 

openluchtconcert op het Provenplein 

tegenover het oud gemeentehuis. Een ideale 

gelegenheid om deze make-over van De 

Volksvreugd in primeur te komen 

bewonderen! 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

11 juni om 19.00 u. 
In de prOvenaar stellen we iedere keer een 

inwoner voor aan onze lezers als Het Gezicht 

van Proven. Iets voor jou? 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

Juni 
▪ do 16 om 19.00 u.: met het Bewoners-

platform naar het Sociaal Huis 
▪ zo 26: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 
▪ za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

▪ zo 3: Gezinsdag met de LG nationaal, 

Plopsaland De Panne 
 

September 
▪ zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Senne Singier. Senne 

werd geboren op 26 mei en is het zoontje van 

Sebastien en Lies Delboo. 

 

WWW.DEPROVENAAR.BE 

Met trots melden we jullie dat de prOvenaar 

een website heeft! 

Je kunt er ons archief raadplegen: de eerste 6 

jaargangen van de prOvenaar kun je helemaal 

inkijken. Ook de 5 jaargangen van ’t 

provenaertje zijn nu voor iedereen 

beschikbaar. En alsof dat nog niet genoeg is, 

kun je er de 32 jaargangen (1972 – 2003) van 

Ons Parochieblad Proven opnieuw lezen! 

Benieuwd wie de medewerkers zijn die om de 

twee weken zorgen dat er een nieuwe editie in 

je bus valt? Op www.deprovenaar.be stellen 

we hen aan je voor. 

Wie stond er tot nu allemaal in onze O? 

Kregen we ooit een antwoord op de brief die 

we naar prinses Mathilde stuurden? 

Dat en nog veel meer vind je voortaan op onze 

website www.deprovenaar.be! 

We zijn benieuwd naar jullie reacties. 

  

WIJKAGENT 

Wijkagent Jimmy Wyckaert is enige tijd 

afwezig wegens medische reden. Je kunt voor 

vragen, klachten, aangiften … terecht op het 

lokaal commissariaat te Poperinge of op 

telefoonnummer 057 33 40 00. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Katrien Bertin, mama van Ina Theite 

(18 jaar) en Kyana Theite (16 jaar). Ik ben 

afkomstig van Wevelgem, maar heb door het 

werk de Poperingse omgeving beter leren 

kennen, evenals mijn man Kurt Theite 

waarmee ik op 13 april twintig jaar getrouwd 

ben. Deze maand wonen wij 19 jaar in de wijk 

Eekhoute, in de Hoepelsnijdersstraat.  
 

Tijdens de lagereschooltijd van Ina en Kyana 

was ik actief als bestuurslid van de 

Gezinsbond, waarbij ik als kinderopvang-

coördinator vele jonge mensen leerde kennen. 

Ik was ook verkeersbrigadier en lid van de 

ouderraad.  
 

Nu neem ik wat meer tijd om te genieten van 

mijn tuin en bij mooi weer ga ik graag wat 

fietsen of een toertje doen met de scooter.  

Ik geniet ook van onze jaarlijkse vakantie om 

met ons vieren te kunnen genieten van een 

stressloze tijd.  
 

Sinds 1991 werk ik als begeleidster in De 

Lovie, bij mensen met een verstandelijke 

beperking. Daar ben ik mijn eerste zes en een 

half jaar collega geweest van onze Provense 

burgemeester Johan Malbrancke. Na 25 jaar 

doe ik mijn werk nog altijd even graag omdat 

je enorm veel dankbaarheid krijgt van de 

bewoners en heel veel over mensen leert. 

Nooit te oud om bij te leren. Mijn jongste 

collega's zijn de leeftijd van mijn oudste 

dochter. Een andere generatie dus en je leert 

op een andere manier kijken. 
 

Ik vind het leuk in een wijk te wonen. Bij 

mooi weer kan je al gauw eens hier en daar 

een babbeltje slaan. Mensen die mij kennen, 

weten dat ik nogal graag praat en lach. 

Genieten van de kleine dingen is dan ook mijn 

motto.  

Daarom ook leg ik graag mooie dingen vast op 

foto. Ook het negatieve proberen om te zetten 

in iets positiefs vind ik belangrijk. Andere 

mensen een hart onder de riem steken, dat kost 

niks. 
 

Daarmee wens ik jullie nu verder nog een 

prettige dag en tot in Proven . 

OKRA 

→ Petanque 

Er waren 44 spelers op donderdag 2 juni. 

Niemand won 3 partijen. 

  

Klassement 

1. Lena Coene  22/315 

2. Ivan Pillaert  20/301 

3. Firmin Decoene  19/317 

4. Frans Soetaert  19/316 

5. Guido Vanderhaeghe 18/311 

  

De volgende speeldag is op donderdag 16 juni. 

 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 9 juni.  

 

Wonnen 3 partijen: 

Nicole Pareyn  352 

Erna Versaevel  312 

Ivan Pillaert  287 

Ghislaine Vandeputte 275 

Eugène Demuynck  269 

Christiane Leys  259 

Willem Vantomme  252 

Cecile Vanacker  242 

Wilfried Decaesteker 247 

  

De volgende kaarting is op 23 juni. 

 

STAPPERSNIEUWS 

Er werd reeds heel goed gestapt in Proven. Op 

1 juni waren er 10 wandelaars die ongeveer 

6,4 km stapten. Op 8 juni waren er 14 

deelnemers met 7 km op de teller.  

Iedereen is er nog steeds welkom. We 

vertrekken iedere woensdag stipt op 19.30 u. 

aan De Croone om 5 tot 7 km te wandelen. 

 

Groeten van alle wandelaars 

 

ARMBAND GEVONDEN 

Op de parking van Gasthof ’t Rozenhof werd 

een armband met de naam ‘Johanes’ 

gevonden.  

Terug te bekomen op Eekhoute 9. 
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EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

Niemand won 3 partijen in de 4de match.  

Linda Dermaut   2/38 

Willy Gruwez   2/38 

Carine Boone  2/36 

Marie-Jeanne Delporte 2/36 

Bart Sercu  1/26 

Marc Desomer  1/26 

Christine Bardyn  1/22 

Frans Vandevelde  1/22 

Gery Delanote  1/22 

 

Stand na 4 matchen : 

1. Frans Vandevelde 9/137 

2. Carine Boone  8/143 

3. Gery Delanote  8/119 

4. Marie Jeanne Delporte 7/112 

5. Willy Gruwez  6/128 

 

VERNIEUWD HANDELSCOMITÉ 

Na vraag van Stad Poperinge werd 

dinsdagavond 7 juni het vernieuwd 

handelscomité boven de doopvont gehouden. 

In Proven zijn er een 80-tal mensen die een 

zelfstandig beroep of een zelfstandig bijberoep 

uitoefenen. Misschien zijn er nog meer.  

Het handelscomité zetelt ook in de handelsraad 

van Poperinge. Dit is een overkoepelend 

adviesorgaan van handelscomités van 

Poperinge en deelgemeenten. Zij geven bv. 

advies i.v.m. de 5 zondagen waarop een 

handelaar zijn winkel mag openhouden. Ook 

kunnen zij advies geven i.v.m. het verkeer enz.  

Lokaal wil het Provense handelscomité de 

handelsactiviteiten ondersteunen. Zo wordt er 

gedroomd om met de tijd eens een avondmarkt 

in te richten. 

Ook het sociale contact tussen de verschillende 

handelaars willen ze stimuleren door eens 

gezellig samen naar buiten te komen.  

De kerstverlichting wordt in orde gebracht en 

met de tijd wordt nieuwe kerstverlichting 

aangekocht. Hiervoor worden activiteiten 

georganiseerd om geld in het laatje te brengen. 

Je ziet het: er wachten hen veel uitdagingen. 

Anderzijds is de sfeerbeurs in een apart comité 

ondergebracht zodat dit evenement kan blijven 

bestaan. 

Wie zetelt er in het handelscomité? 

Voorzitter: Dieter St. Germain. 

Ondervoorzitter: Wim Indevuyst. 

Penningmeester: Peter Coene. 

Bestuursleden: Carmen Yde, Andy 

Vermeersch, Ingrid Desomer, Kris 

Vanbecelaere, Nadine Verdonck, Kristof Top, 

Anja Goethals.  

 

Met suggesties of vragen kun je steeds mailen 

naar handelscomiteproven@hotmail.com.  

 

FEESTEN IN HET PARK – DE LOVIE 

Op zondag 26 juni halen wij alles uit de kast 

voor een gezellige familienamiddag in het 

piekfijn uitgedoste kasteelpark van De Lovie! 

Om 12.00 u. of om 13.00 u. kan je 

aanschuiven voor een lekkere kip aan het spit 

of koude schotel met frietjes (€ 15,00 

volwassenen, kinderen € 7,50). Inschrijven 

voor 17 juni via 057 30 99 94 of op 

restaurant@delovie.be. 

  

Voor het jonge volkje is er spel en animatie 

met ‘kabouters’ als centraal thema. Ben je fan 

van een origineel cadeautje? Kom dan zeker 

langs in onze pop-up shop met authentieke 

producten: oogstrelend keramiek, sfeervolle 

tuinkaarsen, overheerlijke confituur …  

In het trefhuis en op verschillende terrasjes 

kan je genieten van een drankje of een 

zoetigheid. 

De afgestudeerden hogere graad Beeld van de 

Kunstacademie Poperinge stellen tentoon in de 

authentieke zalen van het kasteel. 

Dansstudjoke en De Snoezepoezen zetten hun 

beste beentje voor. Verder kan je genieten 

liveoptredens van o.a. Cheminev, Apple Juice, 

Ten Square Feet … straattheater, open huizen 

en zoveel meer. 

 

De opbrengst van Feesten in het Park gaat 

integraal naar een nieuw woonproject Laubia, 

een warme en veilige thuis voor wie psychisch 

heel kwetsbaar is. 

Kun je niet aanwezig zijn maar wil je ook een 

steentje bijdragen? Overschrijven kan op 

rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 met 

vermelding ‘Laubia’. Wij danken je van harte. 

 

KAPSALON ROMINA 

→ Het kapsalon is uitzonderlijk gesloten op 

zaterdag 25 juni. 

→ Jaarlijkse vakantie van maandag 18 juli 

t.e.m. maandag 1 augustus. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

 
 

 
 

Grootse feesten op 11 juni 1933 met zo te zien 

massa’s volk op de foto’s van het toenmalige 

marktplein. 

 

Pastoor Comeyne schreef er een uitgebreid 

verslag over in het ‘Liber Memorialis’, 

waarvan hierbij de beschrijving van de 

versiering van de dorpsplaats. 

 

11 juni: Wijding van het vaandel van ’t Heilig 

Hart. 

De ijveraars hebben zoo hun beste gedaan, 

noch moeite noch werk gespaard, tijd, rust en 

geld opgeofferd, verder de bevolking heeft 

ook, om zoo te zeggen uit eigen beweging 

hand aan ’t werk geslagen, zoodanig dat wat 

wij vooreerst dachten een klein feestje te 

zullen zijn, waarlijk een grootsche betooging 

geworden is.  

 

Niet één huis, op gansch de plaats dat niet met 

bloemen en opschriften versierd was. Vier 

praalpoorten met goesting en kunst door de 

inwoners opgericht, van op de twee uiteinden 

der dorpsplaats, een gezet door René Bollies 

persoonlijk en een voor ’t klooster.  

 

Kerkplaats en pastorijstraat waren met sparren 

beplant, lieflijk aan elkander verbonden door 

guirlanden van rozen en wimpels.  

 

De kapel van Lourdes met de meeste smaak 

versierd. De markt waarlijk met een hemel van 

rozen bespannen, in de stralen uitgaande van 

de autaar in open lucht opgericht en zich 

uitstrekkende tot aan de huizen van de 

overkant.  

 

Ingang, toren en binnenste der kerk bevlagd en 

versierd, in een woord op gansch de plaats, 

overal bloemen, vaandels, opschriften: gansch 

Proven in feestgewaad. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

25 juni om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

Foto: Michaël Depestele 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Juli 

 za 2 en zo 3: Eekhoutefeesten 

 zo 3: Gezinsdag met de LG nationaal, 

Plopsaland De Panne 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Annie Regheere, 

echtgenote van André Deprey. Annie werd 

geboren op 22 augustus 1948 en overleed thuis 

op 16 juni. De rouwdienst had plaats in de 

Sint-Victorkerk op zaterdag 25 juni.  

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ ’n Tram is gesloten vanaf zaterdag 2 juli 

t.e.m. donderdag 14 juli. We zijn terug open 

op vrijdag 15 juli. 

→ Kapsalon Romina is gesloten van 

maandag 18 juli t.e.m. maandag 1 augustus. 

→ Femke Vandromme sluit FemUnique van 

donderdag 21 juli tot en met dinsdag 26 juli. 

Wil tijdig je afspraak maken op 0473 75 16 10.  

→ Hair Design Ronny is met vakantie van 2 

tot en met 17 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 6 en 13 augustus. Maak tijdig je 

afspraak op 057 30 09 58. 

 

STAPPERSNIEUWS 

Op 15 juni stapten we in het zalige zomerweer 

7,13 km en waren we met 15 deelnemers.  

Op 22 juni waren er dreigende onweerswolken 

en op het eind voelden we de eerste 

regendruppels. We stapten een kortere toer 

met 5,16 km op de teller. Er waren 15 dappere 

wandelaars.  

Iedereen is nog steeds welkom. We vertrekken 

stipt aan De Croone. 

Groeten van alle wandelaars,  

Martine en Christine 

 

DANK AAN DE VOLKSVREUGD 

Op zondag 12 juni gaf De Volksvreugd een 

wandeloptreden en hierbij deden ze ook het 

Alexisplein aan. De bewoners waardeerden dit 

en willen De Volksvreugd hierbij danken. 

Gino, Sandra, Giovanni en Heidi 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week mogen we jullie Hadelijn Top 

voorstellen als Het Gezicht van Proven. 

Hadelijn is de jongste dochter van redactielid 

Wim Top en medewerkster Dorette Scharre. 

Samen met haar ouders en zus Flore woont ze 

op Eekhoute 52. 
 

Hadelijn loopt school in het Sint-Janscollege te 

Poperinge. Na de grote vakantie begint ze aan 

haar vijfde jaar, richting Latijn.  
 

Ze heeft een passie voor dansen. Reeds als 

kleuter volgde ze les in Poperinge bij de 

Bodyfit. Na de kleuter- en kinderdans, startte 

Hadelijn met jazzdans en op heden doet ze 

moderne dans én maakt ze deel uit van het 

showteam Pro Danza. 

Dit houdt in dat ze met haar dansteam jaarlijks 

aan een viertal wedstrijden meedoet. De laatste 

wedstrijd is er telkens één voor het Vlaams 

kampioenschap categorie showdance. Gebeten 

door de dansmicrobe, is ze van plan om vanaf 

september nog ballet en pointes bij te volgen. 
 

Hiernaast kan Hadelijn ook genieten van het 

lezen van een boek en het kijken naar een film  

met een voorkeur voor misdaadseries en 

detectiveverhalen. 
 

Op 2 juli wordt Hadelijn 16 jaar.  

Alvast een dikke proficiat en geniet van je 

sweet sixteen! 

 

OOK SLECHTE GSM-ONTVANGST? 

Zoals je reeds kon lezen op 

www.deprovenaar.be, onder ‘Het Laatste 

Nieuws’ verzamelt Krant van West-

Vlaanderen tot eind juni meldingen van slechte 

gsm-ontvangst in onze provincie. 
 

Tot nu toe hebben al heel wat mensen zich 

aangemeld, maar met hoe meer we zijn, hoe 

beter we providers en politici kunnen tonen 

hoe verspreid het probleem is!  
 

Heb jij ook last van slechte gsm-ontvangst? 

Laat het weten via www.kw.be/geenontvangst. 
 

Je kan deze mail ook doorsturen naar vrienden 

of de actie delen op facebook via 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http%3A//kw.knack.be/geenontvangst. 
 

De actie loopt nog tot 30 juni. 

EEKHOUTEFEESTEN 

Zaterdag 2 en zondag 3 juli vinden de 33ste 

Eekhoutefeesten plaats. Er is weer voor elk 

wat wils. Zoals gewoonlijk zijn de optredens 

gratis en zijn de dranken aan democratische 

prijzen. Voor de voetballiefhebbers is er ook 

een scherm voorzien. 
 

Programma: 

Zaterdag 2 juli 

14.00 u.: Animatienamiddag voor de kinderen 

ingericht door jong KLJ en De Pleute, 

koetstochten 

14.00 u.: petanque koningsmijting 

19.00 u.:  kip aan ’t spit 

22.00 u.: livemuziek met orkest De Graeve 

Brothers  
 

Zondag 3 juli 

10.30 u.: viering jongste en oudste bewoner en 

bewoners die er 35 jaar wonen 

11.00 u.: aperitiefconcert met ‘Ort en zwiegt’ 

12.00 u.: friet met frikadel of brochette 

13.00 u.: volleybaltoernooi met 14 ploegen 

i.s.m. Bloso  

14.30 u.: schminken, gekke kapsels en 

ballonwedstrijd 

19.00 u.: dj M-Pire  

21.30 u.: Gene Thomas 

22.30 u.: dj M-Pire  

 

BOKADO VICTORIA JUWELEN 

Tijdens de rommelmarkt stelde ik een 

promotiestand op met Victoria-juwelen. Er 

was een mooie halsketting te winnen.  

Ik was zeer blij toen Warre, de onschuldige 

kinderhand, Ann Sergie uit Proven als winnaar 

trok. Hartelijke gelukwensen!  
 

 
 

Voor vragen, demo's, herstel en aankoop van 

juwelen: steeds welkom. Nadine Denys, 

Bokado, Terenburgseweg 11, 057 300 566. 
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OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 16 juni waren er 36 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Aimé Neyrinck, Eugène 

Demuynck, Vilbert Vanrenterghem, Thérèse 

Beghein, Cecile Antheunis, Frans Soetaert en 

Agnes Devos. 
  

Klassement:  

1. Lena Coene  24/345 

2. Frans Soetaert  22/355 

3. Ivan Pillaert  22/330 

4. Eugène Demuynck 20/364 

5. Valère Thery  19/359 
  

Volgende speeldag is op donderdag 30 juni. 
 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op donderdag 23 juni. 

Wonnen 3 partijen: 

Erna Versaevel  367 

Wilfried Decaesteker 365 
 

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 16/1815 

Jacqueline Top  14/1630 

Nicole Pareyn  14/1548 

Joseph Lampaert  13/1718 

Erna Versaevel  13/1445 
 

→ Scrabbelen: 

3 deelnemers en Andrea Devooght won met 

509 punten. Zij leidt het klassement met 2628 

punten 
 

→ Rummikub: 

4 deelnemers en Cecile Dewulf won met 4 

partijen. E.H. E. Ingelaere voert het 

klassement aan met 17 partijen. 
 

Volgende kaarting is op 14 juli. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

De ontsteltenis was bijzonder groot toen zich 

in Proven het verschrikkelijke nieuws 

verspreidde dat Antoon Dezitter op zijn werk 

om het leven was gekomen door elektrocutie. 

Dit gebeurde op dinsdag 22 november 1966 in 

dienst van de firma Mahieu uit Ieper in Ekeren 

(ten noordoosten van Antwerpen). Hij was 

bezig met het afwerken van een balkon van 

een nieuw gebouwd huis. 

Na enkele voorbereidingswerken moest hij 

uiteindelijk de ijzeren balustrade ter plaatse 

stellen. Bij het optillen ervan kreeg hij echter 

een zware elektrische schok door het lichaam 

en overleed praktisch ogenblikkelijk. 

Naar alle waarschijnlijkheid moet een of 

andere elektrische kabel met de balustrade in 

contact zijn gekomen op het ogenblik dat 

Antoon deze heeft vast genomen. 

Zulke zaken gebeuren meestal sneller dan men 

ze kan vertellen, maar wel met een gruwelijk 

resultaat. 

Antoon stond in Proven aangeschreven als een 

zeer werkzaam man. Hij droeg dan ook de 

sympathie weg van zijn werkmakkers en van 

veel dorpsgenoten. 

Deze geboren Poperingenaar was getrouwd 

met Lena Declerck, die achterbleef met twee 

dochtertjes van 3 en 1 jaar. 

Het staat haar nog allemaal klaar en duidelijk 

voor ogen: met de pastoor die het haar moest 

komen mededelen en het niet over zijn mond 

kreeg om te zeggen dat Antoon dood was, 

nadien nog opgevolgd door een paar heel 

pijnlijke maar toch wel onnodige 

omstandigheden. 

 

 
 

 

 
 

Het werd voor Lena roeien met de riemen die 

ze kreeg. Het ongeluk werd daarbij niet erkend 

als een werkongeval in de zin van de daarbij 

horende vergoeding door de verzekering en dit 

na een lange procedureslag.  
 

Hierbij kan men alleen maar een mateloze 

bewondering hebben voor iemand die als 

weduwe alleen en in deze uiterst moeilijke 

omstandigheden, door onverdroten hard 

werken en zorgzaam sparen erin slaagde haar 

beide dochters te laten studeren en mooie 

diploma’s te behalen. 

 
 

 
 

Lena Declerck met haar dochterjes Linda en 

Annick in de zestiger jaren 

 

 
 

De woning met de betreffende balustrade waar 

het ongeluk mee gebeurde.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 

juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

Juli 

▪ zo 17: Opendeur vernieuwd brandweer-

arsenaal brandweer Zuid-IJzer, Roesbrugge 

▪ vr 22: Vervangronde restafval 

▪ ma 25: Vervangronde GFT 

Augustus 

▪ vr 5: Voetbalwedstrijd LG Proven - LG 

Zonnebeke 

▪ vr 12, za 13 en zo 14: Voetbalfeesten, TSC 

▪ ma 15: Het Vijfde Wiel in Zande, LG 

▪ vr 19 om 19.30 u.: BBQ in ’t Hoppecruyt, 

LG 

September 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij het huwelijk van Joren Deblock en 

Susan Mahieu op 2 juli te Hollebeke. 

→ Bij het gouden huwelijksjubileum van 

Hugo Desmyter en Jacqueline Vermès op 15 

juli.  
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Albert Saint Machin, 

echtgenoot van Jeannine Decaesteker. 

Albert werd op 3 april 1948 geboren te 

Zegerscappel (Fr.) en overleed op dinsdag 5 

juli. De afscheidsplechtigheid werd in intieme 

kring gehouden. 

Met Albert Saint Machin verliest de prOvenaar 

een gewaardeerde medewerker. Albert bracht 

onze dorpskrant aan huis in de 

Terenburgseweg en beide Provense wijken. 

Langs deze weg willen we Jeannine heel veel 

moed wensen. 

Albert, bedankt! 
 

EEKHOUTEFEESTEN 

De Eekhoute-VRIENDEN danken iedereen die 

genoot van onze 33ste feesten. En zeker al 

onze helpers zowel voor, tijdens en na - want 

zonder hen ...? 

Wie schoenen, jas of trui mist: 't is in de 

Eekhoute 12 (057 30 10 68). 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Willy Dewickere werd op 10 juli 1955 

geboren en groeide op in de Reningestraat. Hij 

woonde thuis tot zijn 22 jaar. 

Hij is getrouwd met Nicole Gesquière.  

Tot 1985 deed hij kraanwerk. Toen kwam hij 

terug naar de ouderlijke hoeve. Hij was de 

vierde generatie Dewickere die er boerde. Vier 

jaar geleden hield hij er mee op en trad zijn 

oudste zoon Benoit in zijn voetsporen. Nu 

werkt Willy met een graafmachine. 

Zijn hobby is bezig zijn en uitstapjes maken 

met de 3 kleinkinderen, zijn oogappels Kader 

(11), Hannes (9) en Helena (8). 
 

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 
 

 
 

Met de wedstrijd ‘Met belgerinkel naar de 

winkel’ viel weer een Provenaar in de prijzen: 

Marnix en Adinda Vandromme - Demeester 

zijn de gelukkige winnaars. Ze wonnen de fiets 

met het kaartje dat ze kregen in de SAKO. 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ ’n Tram is gesloten t.e.m. donderdag 14 

juli. We zijn terug open op vrijdag 15 juli. 

→ de SAKO is van zaterdag 16 juli t.e.m. 

maandag 15 augustus in de namiddag gesloten. 

Op zondag zijn we de hele dag gesloten. 

→ Kapsalon Romina is gesloten van 

maandag 18 juli t.e.m. maandag 1 augustus. 

→ Femke Vandromme sluit FemUnique van 

donderdag 21 juli t.e.m. dinsdag 26 juli. 

Wil tijdig je afspraak maken op 0473 75 16 10.  

→ Hair Design Ronny is met vakantie van 2 

tot en met 17 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 6 en 13 augustus. Maak tijdig je 

afspraak op 057 30 09 58. 

OKRA PETANQUE 

→ Op donderdag 30 juni waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Agnes Vandromme, 

Simonne Cauwelier, Aimé Neyrinck, Lieve 

Vallaeys, Paul Coene, Marie-Jeanne Delporte, 

Eugène Demuynck en Frans Soetaert. 
 

→ Op donderdag 7 juli waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Jacques Decrock, Johan 

Dessein, Guido Vanderhaeghe en Marie-

Jeanne Delporte. 
 

Klassement:  

1. Frans Soetaert  25/394 

2. Ivan Pillaert  25/388 

3. Lena Coene  25/370 

4. Eugène Demuynck 24/433 

5. Godelieve Vallaeys 22/394 
  

Volgende speeldag is op donderdag 4 

augustus. 
 

ANIMATIEFILM IN KUNSTACADEMIE 
 

 
 

Vanaf volgend schooljaar mag de 

kunstacademie Poperinge nu een volledig 

jongerentraject voor animatiefilmers 

aanbieden van 6 tot 18 jaar. Van Hilde Crevits 

kregen ze de goedkeuring om het vak met een 

lagere graad uit te breiden. 

De klas animatiefilm voor de lagere graad (6 

tot 12 jaar) is op woensdagnamiddag van 

13.30 u. tot 15.10 u. Bij grote belangstelling 

komt er een tweede atelier later in de 

namiddag. Het atelier voor de middelbare 

graad is op zaterdagmorgen van 9.00 u. tot 

12.30 u.  

Meer info: Wim Chielens: 0496 27 96 58. 

www.kunstacademiepoperinge.be. 
 

STAPPERSINFO 

Op 29 juni stapten we 8,16 km met 11 

deelnemers langs overblijfselen van de V1-

lanceerbasis uit WOII in het Canadabos. 

Op 6 juli wandelden we 8,3 km met 19 

deelnemers. Bedankt aan alle wandelaars. 

Iedereen mag met ons meestappen. We 

vertrekken iedere woensdag om 19.30 u. stipt 

aan OC De Croone. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  
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TSC NIEUWS 
 

Zondag 26 juni werd in 

De Beste Plekke de 

jaarlijkse spelers-

vergadering gehouden. 

Dit jaar zullen er opnieuw 

15 ploegen aantreden. Dit 

vraagt natuurlijk heel wat 

organisatie. Zo is de 

jeugdwerking nog op 

zoek naar een trainer voor de U11. De training 

is op woensdag en de wedstrijden worden op 

zaterdagvoormiddag gespeeld. 

Op zaterdagvoormiddag spelen ook de U9 en 

hiervoor wordt nog een wedstrijdbegeleider 

gezocht. Interesse? Neem contact op met 

Patrick Masson 0495 51 93 75 of 

patrick.masson@telenet.be.  

De eerste ploeg start op zondag 17 juli met de 

trainingen. Tijdens de vakantie variëren de 

trainingsdagen, tijdens het seizoen is de 

training steeds op dinsdag en vrijdag om 

19.30 u. Fries Desomer, die het vorige seizoen 

de laatste wedstrijden onder zijn hoede nam, 

blijft trainer en bij de vraag wat de 

verwachtingen zijn voor het komende seizoen, 

is het antwoord heel kort maar krachtig: beter 

doen dan vorig jaar. Dit horen we ook van de 

andere bestuursleden. 

Er zijn enkele nieuwe spelers dit jaar: Dries 

Vandenbussche speelt op de linker flank, 

Mathias Decleir is doelman, Julien Delplace is 

links back, Wout Samyn voelt zich overal 

thuis op het veld. Soren Tavenier is een 

aanvallende middenveldspeler en Sven 

Beddeleem wordt als spits uitgespeeld. De 

kern bestaat uit een twintigtal spelers die nog 

aangevuld kunnen worden met U21-spelers. 

Enkele wedstrijden waar de supporters kunnen 

kennismaken met de ploeg:  

Zo 31 juli om 17.00 u.: bekerwedstrijd TSC – 

Koekelare  

Do 4 augustus om 19.30 u.: oefenwedstrijd 

TSC – Ingooigem  

Zo 7 augustus om 17.00 u.: bekerwedstrijd 

Westouter – TSC  

Do 11 augustus om 19.30 u.: oefenwedstrijd 

TSC – Dikkebus  

Zo 14 augustus om 17.00 u.: bekerwedstrijd 

TSC – Hollebeke  

Do 18 augustus om 19.00 u.: oefenwedstrijd 

TSC – Vlamertinge  

Zo 21 augustus om 17.00 u.: bekerwedstrijd 

Wikings Kortrijk – TSC  

Zo 28 augustus: eventuele bekerwedstrijd 

Zo 4 september: eerste competitiewedstrijd. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDELIJKE GILDE 

Op woensdag 20 juli om 19.30 u. bezoeken 

we Made in Inox in Watou. Het ‘Rattekot’ 

werd door Marleen en Pol omgetoverd tot een 

modern inoxbedrijf. We krijgen een verhaal 

van vier generaties van staalbewerking in de 

Steenvoordestraat.  

We verzamelen met de fiets om 19.00 u. op 

het Provenplein. 

Inschrijven bij Johan Brysbaert tegen 

maandagavond 18 juli op 0497 54 72 68. 

Kostprijs: € 5,00 per persoon. 
 

DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de zetting van 3 juli. Er waren 29 

vogels en er werd een half uur gespeeld. 

1. Raphael Jacques met Renato 254 

2. Paul Inion met Gino  242 

3. Caroline Carlé met Flippo  232 

4. Werner Straetburgh met Kos 209 

5. Nancy Riem met Mul  205 

Volgende zetting is op 17 juli. 

 

 

 

 

 

BRANDWEER ZUID-IJZER 

Beleef de brandweer en de ambulance op de 

opendeur van het vernieuwde brandweer-

arsenaal van brandweer Zuid-IJzer te 

Roesbrugge op zondag 17 juli van 11.00 u. 

tot 18.00 u. 
 

STEUN HET PROVENS JEUGDENSEMBLE 

Donderdag 14 juli verzorgt het Provens 

Jeugdensemble de besteldienst van een van de 

gratis parkconcerten in het Burggraaf 

Frimoutpark te Poperinge. Die avond om 

20.00 u. speelt het Orchestre International du 

Vetex, een fanfarecollectief die een mix van 

balkan, latino, ska, gipsy en polka brengt. 

Door je aanwezigheid en iets te nuttigen, steun 

je de jongste muzikanten van de harmonie De 

Volksvreugd. 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

23 juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

Het bestuur van TSC PROVEN met de 

trainer en de nieuwe spelers van de eerste 

ploeg van links naar rechts: Koen Declerq, 

Davy Borra, Sven Beddeleem, Timmy 

Schaillée, Dries Vandenbussche, Stefaan 

Desmet, Julien Delplace, Berre Demol, 

Mattias Decleir en Fries Desomer. Wout 

Samyn en Soren Tavernier ontbraken op 

de foto. 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Zaterdag 2 juli werd tijdens de Eekhoutefeesten de koningsmijting gehouden. Frans Vandevelde is 

voor één jaar koning van de Eekhoutepetanquemoaten. Proficiat. 

Namen van links naar rechts: Bart Sercu, Linda Dermaut, Willy Gruwez, Christine Bardyn, Marie 

Jeanne Delporte, Frans Vandevelde, Gery Delanote, Carine Boone, Marc Desomer, Norbert 

Jacques, Dany Vandromme. Foto: Michaël Depestele. 

 

BEWONERSPLATFORM 

Enige tijd geleden werd het bewonersplatform Proven uitgenodigd om het Sociaal huis en De Bres 

te bezichtigen. We werden rondgeleid door voorzitter Marc Paelinck en door medewerker Filip 

Dejaegher die ons vertelden wat het Sociaal huis allemaal te bieden heeft. We danken hen voor 

deze boeiende en leerrijke bijeenkomst. Voor de gelegenheid werd bijgaande foto genomen. 

De volgende bijeenkomst/vergadering van het bewonersplatform is op dinsdag 13 september om 

20.00 u. in OC De Croone. 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Augustus 

 vr 5: Voetbalwedstrijd LG Proven - LG 

Zonnebeke 

 vr 12, za 13 en zo 14: Voetbalfeesten, TSC 

Proven 

 za 13: Beach Party KLJ, baan Proven-Watou 

 ma 15: Het Vijfde Wiel in Zande, LG 

 vr 19 om 19.30 u.: BBQ in ’t Hoppecruyt, 

LG 
 

September 

 zo 11 van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht De Lovie 

 ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Madeleine 

Lemahieu, weduwe van Albert Deprey. 

Madeleine werd op 4 januari 1920 geboren te 

Proven en overleed op 14 juli. De 

afscheidsplechtigheid werd gehouden op 

vrijdag 22 juli. 
 

→ Bij het overlijden van Johan Malbrancke, 

echtgenoot van Martine Bouve. 

Johan werd op 18 april 1954 geboren te 

Poperinge en overleed op dinsdag 19 juli. De 

afscheidsplechtigheid wordt gehouden op 

donderdag 28 juli om 10.00 u. in de Sint-

Victorkerk. 

Met Johan verliest de prOvenaar een 

gewaardeerde medewerker. Johan hielp in 

2003 mee ’t provenaertje opstarten en was nog 

altijd redactielid van de prOvenaar.  

Langs deze weg willen we Martine heel veel 

moed wensen. We zijn in gedachten bij Niels, 

bij Eef, Bart, Tascha en Tessa. 

Johan, bedankt! 

 

STAPPERSINFO 

Op 27 juli is er geen wandeling voorzien. De 

volgende afspraak is op woensdag 3 augustus 

om 19.30 u. aan OC De Croone. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Op zondag 7 augustus wordt Sieta Worm 10 

jaar. Ze woont samen met haar mama Dorien 

Lannoo, papa Kristof en grote broer Renzo in 

Eekhoute 64.  

Sieta loopt school in De Krekel te Roesbrugge. 

Samen met enkele vriendinnetjes volgt ze op 

dinsdag woordklas.  

Sieta ziet heel graag dieren en 

vooral huiskat Filou.  

Op zaterdag gaat ze paardrijden en verzorgt ze 

de paarden met veel plezier.  

Op zondag zingt ze in het nieuwe 

jongerenkoor te Poperinge, dat de naam 

Touché mee kreeg. Het koor heeft al 

verschillende optredens gegeven en het is 

zeker de moeite waard om eens te gaan kijken. 

Je ziet: Sieta is een drukke, bezige bij.  

 

JONG KLJ 

De eerste week van juli ging Jong KLJ-Proven 

met 64 KLJ'ers met de trein op zomerkamp 

naar Retie in provincie Antwerpen.  

We verbleven in Domein Beverdonk, De 

Schildpadhoeve, in een mooie verzorgde 

kampplaats middenin een natuurrijke 

omgeving. 

De jongste groepen, Muisjes en Kadavs, 

sliepen op bedden in het gebouw, de oudste 

groep, de Krab-uiltjes, overnachtten 

avontuurlijk in een grote legertent. 

Ter plaatste hebben we zeer veel activiteiten 

gespeeld: bosspelen, themaspelen, pleinspelen, 

time's up, slaapzakkenspelen, De Mol, 

waterspelletjes, kookactiviteiten, glijden op 

plastic met verf ... en vele andere toffe 

activiteiten.  

Andere hoogtepunten van het kamp waren de 

'omgekeerde dag', de daguitstap naar het 

Zilvermeer en de afsluitende barbecue met 

kampvuur. 

Bedankt aan alle leden, leiding en kokjes voor 

deze onvergetelijke week! In oktober zien we 

jullie terug voor het nieuwe Jong KLJ- 

werkjaar. 

Alle kinderen vanaf het eerste leerjaar t.e.m. 

het derde middelbaar zijn welkom in onze 

Jong KLJ. Meer informatie volgt tijdens onze 

komende ledenwervingscampagne vanaf 

september.  

De leiding van Jong KLJ: Emma Dever, 

Paulien Coene, Rachel Dever, Flore Top, 

Danica Six, Cait Lahoutte, Maite Six, Brian 

Laseure, Floris Cathry, Thomas Coene, Rani 

Buseyne, Marie Top en Joris Vulsteke 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be 
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JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ de SAKO is t.e.m. maandag 15 augustus in 

de namiddag gesloten. Op zondag zijn we de 

hele dag gesloten. 

→ Kapsalon Romina is nog tot en met 

maandag 1 augustus gesloten. 

→ Hair Design Ronny is met vakantie van 2 

tot en met 17 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 6 en 13 augustus. Maak tijdig je 

afspraak op 057 30 09 58. 

→ Sint-Elooi is gesloten van maandag 5 

september tot en met woensdag 14 september. 

 

FEMUNIQUE 

In een vorige prOvenaar sloop een foutje in het 

nummer van Femke Vandromme. Het correct 

nummer is 0493 75 16 10. 

 

TSC VOETBALFEESTEN 

Programma: 
 

vrijdag 12 augustus 

19.00 u.: U17 – SK Staden 
 

zaterdag 13 augustus 

9.30 u.: Jeugdtornooi U6-U7-U8-U9 

12.45 u.: Jeugdtornooi U10-U11-U12-U13 

20.30 u.: Optreden Ort & Zwiegt,  

 toegang: € 2,00 
 

zondag 14 augustus 

11.00 u.: Opening aperitiefbar 

12.30 u.: BBQ 

14.00 u.: TSC Reserven – TSC Beloften 

17.00 u.: Bekermatch TSC – RW Hollebeke 

19.00 u.: BBQ 

 

OKRA  

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 14 juli.  

Wonnen 3 partijen: 

Marguerite Goussey 367 

Gilbert Dever  329 

Johan Dessein  308 

Michel Vanhoucke  303 

Jean-Marie Vandamme 300 

Joël Vanneste  230 
  

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 549 punten. 
  

De volgende kaarting is op 28 juli. 

 

BEDELING de prOvenaar 

Na het overlijden van onze medewerker Albert 

Saint-Machin wordt een deel van zijn ronde 

overgenomen door Eef Malbrancke & Bart 

Sercu en het ander deel door Norbert 

Jaecques. Welkom bij de ploeg vrijwilligers 

van de prOvenaar! 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Camiel Coutigny is een telg uit de grote 

Poperingse familie Coutigny, maar we hebben 

hem gekend als bewoner van de Gravendreef, 

waar hij een kleine hoeve uitbaatte nevens 

deze van de familie Dessein. 

Voordien vonden we in de toenmalige 

Couthofstraat 3 Louis Matton wonen die in de 

twintigerjaren van de vorige eeuw het 

bosbeheer voor ‘het kasteel’ (zoals dat in 

Proven gezegd wordt) heeft gedaan. 

 
 

 
 

Camiel was daar ook veel jaren in dienst. 

Aangesteld als boswachter voor het domein 

van ’t Couthof kreeg hij er nog een aantal 

bijkomende opdrachten bij. 

Op de hoeve werd er ook hoppe geplant en 

met de hoppepluk was het daar wel een drukke 

bedoening.  

Het gezin kreeg twee dochters: Rachel, die 

naar Ieper trok na haar huwelijk met Albert 

Cleenewerk en Thérèse die trouwde met Joël 

Lobelle. 

Zij betrokken een woning in de Blekerijweg en 

het is daar dat Camiel en zijn vrouw Irma naar 

toe trokken om van hun oude dag te genieten. 

Intussen is Thérèse overleden en verblijft Joël 

in het rusthuis Proventier in Poperinge. 

De twee zonen van Joël en Thérése, Johan en 

Stefaan Lobelle, zijn van Proven vertrokken en 

zo verblijft er nu niemand van die familie meer 

in Proven. 

 
Camiel Coutigny begeleidde burgemeester 

Baron Charles d’Udekem d’Acoz 

ter gelegenheid van de inhuldiging van het 

nieuw ouderlingengesticht  

op 16 september 1951. 

Nevens hem zijn Raoul en Patrick d’Udekem 

d’Acoz te herkennen 
 

 
Louis Matton, die op dezelfde plaats woonde 

en die voordien hetzelfde werk als Camiel 

Coutigny voor het kasteel uitvoerde  

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Veel drinken 

is langzaam verzinken. 

♥ 

Reizen is rusten en vluchten 

Rusten is reizen vluchten 

Vluchten is reizen noch rusten. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 

augustus om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 
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HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Wim Devooght maakte mij attent op een site: 

http://marc-vandaele-archiefjes.be. 

Hierin verhaalt Marc Vandaele zijn 

familiegeschiedenis. Dit heeft te maken met 

Proven omdat zijn moeder, Gerarda Castryck, 

van Proven afkomstig is. 

Zij is de dochter van Jules Castryck, die een 

smidse uitbaatte op het toenmalige Marktplein, 

nu Provenplein 40a. Jules kwam na zijn 

huwelijk in 1897 naar Proven en zette de 

smidse voort. 

In het gezin werden drie dochters en een zoon 

geboren. Zoon Jozef zette nadien ongehuwd de 

smidse voort. Maria en Gerarda vertrokken 

van Proven. Gerarda trok naar Brugge waar ze 

trouwde met Raymond Vandaele, de vader van 

Marc. De jongste dochter, Ida, bleef hier en 

trouwde met Urbain Savaete, die uitbater is 

geweest van café De Kroone, waar nu de 

Delhaize is gelegen. Ze kregen een zoon Guy, 

die later naar Elverdinge vertrok. We zagen 

hem terug bij optredens van de Elverdingse 

muziekmaatschappij, waar hij de logistiek 

verzorgt. 

 

 
De kinderen Castryck 

 

 
De smidse Castryck met vader Jules en zoon 

Jozef en de dochters Maria en Ida voor de 

deur. 
 

Nadien omgebouwd tot een magazijn voor 

Jozef Top Vulsteke -  naar een kantoor voor 

Blondeau - tot de huidige woning. 

Hierna wat Gerarda schrijft over Proven in die 

oorlogstijd. 

 

Vage herinneringen uit de Eerste 

Wereldoorlog  
Sept. 1914 Een zondagnamiddag. Een 

eskadron Ulanen kwam in Reninge aan. 

Nonkel Camille ging naar de kerk. De klokken 

waren aan het luiden voor vespers, lof en 

rozenkrans. Hem werd opgelegd het luiden te 

doen ophouden. Van daar zijn ze langs 

Oostvleteren, Westvleteren, Krombeke 

afgezakt naar Proven. Twee van die Ulanen 

kwamen de plaats op, de anderen bleven 

wachten. (De hele namiddag had de telefoon 

gerinkeld, altoos maar opsommend waar ze 

voorbijtrokken.) Iedereen moest binnen, de 

luiken toe. Ze reden de plaats op, heen en 

terug, en trokken Roesbruggewaarts naar de 

hofsteden van Jules Lebbe - een grote hofstede 

met een kloktorentje - waar ze overnachtten. 

De maandagmorgen kwam er een werkman 

naar het hof om te werken. Ze riepen hem iets 

toe, hij stapte verder en werd doodgeschoten. 

Ten allen kante waren de Duitsers op 

verkenning. In de straten waren op de muren 

grote reclamen geplakt van margarine Era. Ze 

trokken die af. Het waren kaarten van de 

streek op de andere kant.  

Enige dagen daarna kwamen de Franse troepen 

af. Hele dagen passeerden ze met paarden en 

karren en te voet, les poilus. De scholen 

werden gesloten.  

Na weken mochten we terug naar school, maar 

niet in onze gewone klassen, in een soort 

kapel; de vier klassen in twee verdeeld.  

Weinige weken daarna kregen we de 

Engelsen. Welk verschil van leger, goed 

uitgedost. En zo hebben we voor de hele duur 

van de oorlog in de Engelse sector (secteur) 

gewoond. Onze klassen werden hospitaal en 

wij kregen houten barakken als schoollokaal: 

twee grote en een kleinere. De hele dorpsplaats 

was bezet met grote, zware camions (lorries) 

die ‘s avonds vertrokken naar het front met 

munitie.  

‘s Morgens kwamen ze weer en dan opnieuw 

oppoetsen, alles in gereedheid brengen om ‘s 

avonds opnieuw te vertrekken. 

Rond het kerkhof stond het vol met nieuwe 

ambulances waarop stond: War gift from (of) 

Calcutta. 

 
Presentatie in het Provense spoorwegstation 

van de ambulances geschonken door de stad 

Calcutta 

 

In november 1914, toen Ieper ferm beschoten 

werd, zijn vele Ieperlingen tot Proven 

afgezakt. Sommigen zijn er de hele oorlog 

blijven wonen. In Proven was er een hospitaal 

in de scholen, dan een veldhospitaal bij de 

hofstede van Bossaerts, op de weg naar 

Roesbrugge, en een vliegveld voorbij de 

Plaats, op de weg naar Watou. Er was een 

Belgisch hospitaal in de hovingen van het 

kasteel Couthof; dat was de Belgische sector. 

Voorbij de meisjesschool in Proven, opzij de 

kerk, liep de Krombekebeek en dat was de 

afscheiding van Engels en Belgisch leger. 

Toen wij aan de voordeur stonden, konden wij 

de ballons captifs zien hangen aan het 

Belgisch front; dat waren de observatieposten 

die alles in ogenschouw konden nemen. Soms 

werden ze door Duitse vliegers in brand 

geschoten.  

‘s Morgens om 6 of 6.30 uur werden de 

soldaten gewekt door twee doedelzakken, 

soldaten met doedelzak, die de plaats op en 

neer marcheerden al spelend.  

We hadden niet te klagen in de oorlog. We 

konden alles kopen. Papa had veel werk, maar 

mama werd ziek; ze leed aan het hart. Ze was 

vol schrik dat Joseph ook ging binnengeroepen 

worden. In juni 1917 was het zover. Hij moest 

naar Bourbourg voor enkele dagen, en daarna 

naar Honfleur, voor zijn opleiding.  

Hij is teruggekeerd naar het front rond 

nieuwjaar 1918. Hij heeft dan de laatste 

maanden van de oorlog meegemaakt. Naar de 

linies voor enkele dagen, dan afzakken voor 

enkele dagen, dan opnieuw in het vuur. Met de 

wapenstilstand, op 11 november, is hij dan met 

heel zijn compagnie te voet naar Duitsland 

getrokken, al in etappen tot ............  

In augustus 1918 werd er ferm gebombardeerd 

in Proven. Het was in de namiddag. Ik was 

gaan wandelen met vriendinnen, de weg naar 

Krombeke. Al opeens, de obussen. In plaats 

van naar huis te lopen, liepen we verderop tot 

aan de Krombeekhoek. Daar zagen we een 

schilder van Proven. We vroegen of we mee 

mochten met hem. Toen we op Provenplaats 

kwamen, zagen we juist Marraine* die uit de 

straat kwam, aan de hoek van onkel Urbain**. 

Ik mee. Ze waren gevlucht, een eindje verder, 

in een klein huisje. We zijn daar gebleven tot 

‘s anderendaags. De hele nacht zijn er obussen 

gevallen. Een zus en broertje zijn gedood; die 

speelden aan hun deur, op de Plaats, nadat wij 

daar voorbijgetrokken waren.  

(De kinderen Maurice en Agnes 7 ½ en 4 jaar 

van Honoré Luyssen en Marie Leys vonden de 

dood op 14/08/1918 voor de deur van 

buurman beenhouwer Henry Struye) 

In (25) maart 1917 deed ik mijn plechtige 

communie; dan was het zeer moeilijk om aan 

iets te geraken. Mijn witte schoenen voor de 

zondag kwamen van Hazebroek. De modiste, 

waar tevens het postkantoor was, bracht die 

mede. Mijn zwarte schoenen voor de tweede 

dag, bezorgde een Engels soldaat die bij ons 

logeerde: Tom Martel. Hij was van Guernsey. 

Zijn vrouw was verpleegster. Hij sprak altijd 

van zijn “Madame”. We betaalden die 

schoenen. In Proven kon men dat niet kopen.  

 ..............................  

* Marraine = tante Maria = Maria Castryck 

= oudste zus van Gerarda. Zij schrijft 

‘marraine’ omdat haar zus later de meter 

werd van haar dochter Christiane  

** aan de hoek van de straat, op het 

Provenplein, waar nadien haar zus Ida - 

getrouwd met Urbain Savaete - café DE 

KROON uitbaatte 

http://marc-vandaele-archiefjes.be/
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Toen nonkel Joseph naar het leger moest, in 

juni 1917, kreeg hij van Tom een dozijn kaki 

zijden zakneusdoeken. Ik geloof dat ze wel 

negen maand bij ons geweest zijn, drie 

sergeanten. 
 

 
Proven voor de oorlog ‘14-‘18 

De hoppepers, rechts daarvan naast een 

woning daaropvolgend de smidse Castryck, 

woning Verfaillie en café De Kroone. 
 

Een aanvullend beeld van de 

oorlogsomstandigheden in Proven krijgen we 

ook met een brief die Maria Castryck schreef 

eind 1915 aan haar nichtjes die gevlucht waren 

naar Frankrijk. 
 

Liefste Nichtjes, 

Dit jaar zal weldra zijn einde nemen en ik 

neem deze gelegenheid te baat om U Goed en 

Zalig nieuwjaar te wenschen. Ik zal den 

Goeden God bidden opdat het een jaar van 

geluk en vrede mocht wezen. A wistet gij lieve 

nichtjes hoe zeer ik verlang om U allen samen 

vereenigd te zien dan zullen mijne goede 

ouders een klein feestmaaltje vieren. Dan 

zullen wij den Goeden God mogen bedanken 

die wij nu integendeel moeten gedurig te voete 

vallen en smeeken om den verlangden vrede te 

bekomen. 

En nu een lepeltje nieuws van de school. Na 

een jaar vacantie gehad te hebben, zijn de 

scholen herbegonnen maar het was nog maar 

voor dezen van boven de zes jaar want de 

soldaten wilden de andere twee klassen niet 

afstaan. Op de speeltijden waren het soldaten 

en kinderen al door elkaar want er waren er 

die het eten bereiden langs de vensters onzer 

klas. In het begin der maand November 

hebben de soldaten de scholen weer hernomen 

voor het hospitaal. Na eenige dagen zijn de 

scholen herbegonnen in een kapel, een soort 

van zaal en daar bevindt er zich een altaar in, 

waar de Engelsche soldaten alle 

zondagnamiddag somtijds gedurende de 

zondagschool hunne protestansche Misse 

doen. Dan worden alle banken versmeten. Nu 

met Kerstdag hebben de soldaten de zaal 

genomen om hun feest te vieren, weeral de 

banken op den koer, den zondagnamiddag was 

het dan een cinema voor de kinders en ze 

mochten dan alle soort van snoeperijen eten. 

Het waren de officieren die altijd de school 

namen die dat gaven voor de kinders want het 

is niet gemakkelijk ten allentijde als ze komen 

de kinders naar huis te zenden met al hun 

school-behoeften somtijds voor een of twee 

dagen of meer dagen dat er geen school is. 

Aanveerd onze beste groeten en gelieft die aan 

te bieden aan uwe meesteressen. 

Uwe toegenegene Nicht 

Maria Castryck 

Proven den 28 December 1915. 

Dat de dorpsschool voor feestjes van de 

Engelse soldaten werd opgeëist konden we 

ook uitmaken uit het verslag van Pat Leonard, 

die aalmoezenier was op het vliegveld van 

Proven en De Lovie. Hij had blijkbaar 

problemen met het overmatig drinken van het 

vliegend personeel. 

Het betreft een evenement in begin 1918. 

 

Gisteren probeerde ik een nieuw experiment. 

Het belangrijkste dat ik kan doen voor die 

jonge gasten is iets te vinden om hun vrije tijd 

te vullen om hen weg te houden van het 

vuurwater. 

Gezien er hier een hospitaal niet zo ver 

vandaan is, dacht ik dat een danspartij een 

goede afleiding kon uitmaken. Ik huurde de 

dorpsschool, zorgde voor een eetmaaltijd en 

vond een orkest en nodigde enkele 

verpleegsters uit.1 

Het resultaat was wel een mooi avondlijk 

vermaak. Het eten gebeurde aan de 

schoolbanken die rug aan rug geschoven 

werden, maar gezien het een kinderbanken 

waren resulteerde dit wel met krampen van 

praktisch iedereen. Nadien werd alles 

ontruimd en met talk op de vloertegels kon het 

werk beginnen. De dans was qua dans geen 

ontdekking of beter gezegd het niveau van 

dansen was niet heel hoog maar iedereen 

amuseerde zich en indien je niet het geluk had 

een verpleegster vast te krijgen kon een kleine 

magere man een uitstekende vervanging zijn. 

Het orkest was goed, een betere dansavond 

waardig. Alles was geïmproviseerd 

uitgenomen het orkest. De verlichting werd 

gemaakt met vier koplampen van de 

motortransportafdeling, de muur-versieringen 

waren restanten van onze Kerstmisdecoratie 

zorgvuldig gelapt en getapt. Je zou hartelijk 

gelachen hebben moest je gezien hebben hoe 

wij die snuisterijen overbrachten over de 

glibberige weg van onze mess naar dat 

schoollokaal. Mensen van het dorp bezorgden 

ons soep en bijbehoren en wij leverden de vis-

koekjes en zoetigheden evenals de drank die 

we in voldoende mate voorzagen. 

 

Zoals Gerarda Castryck in haar ‘Vage 

herinneringen’ vertelt, zijn er tijdens de oorlog 

verscheidene Engelse militairen ingekwartierd 

geweest bij de smid. Zo is er een zekere Fen 

Coombe wiens fotootje bewaard gebleven is.  

 

Jaren nadien zal dezelfde Fen nog contact 

opnemen met de familie die hem herbergde 

tijdens The Great War. 

Wanneer ze dan hun eenheid moesten volgen 

en ergens anders terechtkwamen, schreven ze 

soms een kaartje naar hun vorig verblijf. Zo is 

er een prentkaart van het Frans-Vlaamse stadje 

Hazebrouck met op de keerzijde de volgende 

tekst: 
 

’This is where we are and the house marked X 

is where we billeted, of course there is no 

civilians in it. Downstairs we have the office & 

canteen and we sleep upstairs. How I wish 

                                                 
1 Het ging hier klaarblijkelijk om een 

evenement in de Provense meisjesschool 

samen met enkele verpleegsters van het 

hospitaal van ‘t Couthof 

they had send us back to Proven, so we could 

have a good time like we had before; Cheerio 

Fen 

 

 
 

Blijkbaar hebben de Engelsen zich hier goed 

gejeund in Proven. 

 

Nog een verhaal door Marc Vandaele 

In het jaar 1924 was de frontstreek nog altijd 

een toeristische trekpleister en in onze streken 

waren het vooral de Engelsen die er op 

‘bedevaart’ kwamen.  

Ieper, Passendale, Zillebeke waren even 

bekend geworden als Tipperary. 

Wanneer een Engelse familie samen met Mr. 

May, ooit gekazerneerd in Proven, in augustus 

1924 naar Brugge gekomen is, was het om 

Gerarda te zien en het front te bezoeken. Voor 

Gerarda was het dan ook heel normaal dat ze 

de familie May vergezelde op haar 

ontdekkingsreis in de Westhoek. 

Die trip leidde hen ook naar Proven, waar 

Gerarda haar familie voorstelde en waar het 

hele gezin Castryck met de bezoekers op de 

gevoelige plaat werden vastgelegd. Bij het 

uitvergroten van de foto heb ik mijn 

grootouders aan moederszijde ontdekt en 

kregen de vele vertelsels die ik gehoord had 

over Proven ... gestalte. 

 

 
 

Dit is de enige foto waar ik mijn grootouders 

samen in hun dagdagelijkse doen heb kunnen 

zien. Vooraan rechts staan Florence en Jules. 

Florence is getroffen geworden door een 

beroerte. Haar man, de smid van Proven, zal 

enkele jaren nadien overlijden aan een 

leverziekte (1926). 

Achter hen staat Mr May. We herkennen de 

zoon Joseph en voor hem, links en rechts, 

Maria en Ida. Gerarda staat uiterst links. 

Anderen zijn leden van de ‘May family’. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Augustus 

▪ vr 12, za 13 en zo 14: Voetbalfeesten, TSC 

▪ za 13: Beach Party, KLJ, baan Proven-Watou 

▪ ma 15: Het Vijfde Wiel in Zande, LG 

▪ vr 19 om 19.30 u.: BBQ in ’t Hoppecruyt, 

LG 

▪ ma 29: Laatste tap Nobody 
 

September 

▪ do 1: Eerste tap Nobody 

▪ za 10 om 14.00 u.: Ezelwandeling i.s.m. Het 

Ezelpad, Gezinsbond 

▪ zo 11 van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht De Lovie 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van Lowie Van Eecke en 

Frieke Debeer op 30 juli te Proven. 

 

LAATSTE TAP CAFE NOBODY 

Karine Algoet van café Nobody nodigt 

iedereen uit op haar laatste tap op maandag 29 

augustus. Ze dankt alle klanten voor het 

vertrouwen en de gezelligheid. 

Het café gaat weer open op donderdag 1 

september.  

Karine wenst de nieuwe uitbaters, Frederic en 

Ann veel succes toe. 

 

WIJZIGING REDACTIEADRES 

Het redactieadres van de prOvenaar was het 

adres van Johan. Door het overlijden van 

Johan ‘verhuist’ de prOvenaar naar 

Provenplein 61A, bij Wim Devooght.  

Wie niet overweg kan met e-mail, mag hier 

een geschreven bericht bezorgen. 

 

VOGELPIK ’N TRAM 

De maandelijkse smijting in ’n Tram is 

verplaatst van 13 naar 20 augustus. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Dit is Lady Durnez. Jawel, 40 jaar dit jaar. 

Oorspronkelijk afkomstig van Zillebeke, maar 

al 16 jaar woont ze in de Blokstraat in Proven. 

Een toffe en lange straat, waar iedereen elkaar 

kent. 

Reeds 24 jaar is ze samen met Wim 

Vanpoucke, beter gekend als de ‘velomaker’ 

van Provelo. 

Professioneel is ze werkzaam als begeleidster 

in De Lovie. 

Ze is steeds te vinden om een receptje van 

Pascale Naessens na te bootsen en te 

vergelijken met gelijkgezinden. 

Je ziet haar soms passeren met vrienden en 

vriendinnen om een lokale wandeling of 

fietstocht uit te testen. 

Lady is lid van de Krombeekse Pedaaltrappers. 

Tijdens de week probeert ze wat te trainen met 

de vrouwen van de club. 

Ze is betrokken bij het sociale leven in het 

dorp en elk jaar gaat ze op stap met de ‘Ladies 

van Proven’. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ de SAKO is t.e.m. maandag 15 augustus in 

de namiddag gesloten. Op zondag zijn we de 

hele dag gesloten.  

→ Hair Design Ronny is met vakantie tot en 

met 17 augustus, maar is wel open op zaterdag 

13 augustus.  

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 

→ Café Nobody neemt vakantie van vrijdag 

12 t.e.m. zondag 14 augustus. Op maandag 15 

augustus staat Karine weer voor je klaar. 

→ ’n Tram is gesloten op woensdag 24 

augustus. 

→ Sint-Elooi is gesloten van maandag 5 

september tot en met woensdag 14 september. 

 

LANDELIJKE GILDE 

Vrijdag 19 augustus: BBQ in ’t Hoppecruyt 

om 19.30 u. 

Een zomerse BBQ bestaande uit een ribbetje, 

worst, brochette van kip met groenten en 

aardappelen. Dranken en dessert inbegrepen. 

Inschrijven bij Johan Brysbaert tegen 

woensdag 17 augustus op 0497 54 72 68. 

Kostprijs: € 15,00 per volwassene en € 8,00 

per kind. 

BEDELING de prOvenaar  

Na het overlijden van onze medewerker Albert 

Saint-Machin wordt een deel van zijn ronde, 

namelijk de Terenburgseweg, overgenomen 

door Bernadette Vandenbroucke.  

 

DE PROVENAAR OP FACEBOOK 

Als aanvulling op onze dorpskrant hebben we 

enkele maanden geleden onze website 

www.deprovenaar.be gelanceerd. En sedert 

een week kun je ons nu ook volgen op 

Facebook: www.facebook.com/deprovenaar, 

bedoeld als contactpunt en om korte berichtjes 

te versturen. 

 

OKRA  

→ Kaarting  

Er waren 44 deelnemers op 28 juli.  

Wonnen 3 partijen:  

Agnes Vandromme  347 

Lena Derycke  325 

Jean-Claude Deloz  324 

Robert Devos  274 

Cecile Vanacker  264 

Hubert Deheegher  238 

Ivan Pillaert  235 
 

Klassement :  

Wilfried Decaesteker 17/2071 

Jacqueline Top  16/1990 

Nicole Pareyn  15/1734 

Erna Versaevel  15/1626 

Georgette Vanstechelman 15/1574 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 472 punten.  

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet won met 4 partijen. 
 

De volgende kaarting is op 11 augustus. 
 

→ Petanque  

Op donderdag 4 augustus waren er 40 spelers. 

Niemand won 3 partijen. 

Klassement: 

1. Frans Soetaert  27/421 

2. Eugène Demuynck 26/470 

3. Ivan Pillaert  26/412 

4. Lena Coene  26/395 

5. Guido Vanderhaeghe 24/403 
 

De volgende speeldag is op donderdag 18 

augustus. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

9 augustus 2016 
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KVLV 

→ Dinsdag 23 augustus om 19.30 u. in OC 

De Croone: ‘Kruidensessie’. Anja Goudeseune 

vertelt ons wat er allemaal kan in onze 

natuurlijke huisapotheek. 

→ Vrijdag 26 augustus om 19.00 u. op het 

marktplein van Westouter: Gewestuitstap - 

wandelen in Westouter (Rode Berg). 

  

KLJ PROVEN BEACH PARTY 

Op 13 augustus is het weer zover! We geven 

met KLJ Proven onze 26ste Beach Party. 

Samen met onze jonge en enthousiaste leden 

kijken we ernaar uit om dit jaar terug vele 

mensen een mooie en onvergetelijke avond te 

bezorgen! Net als we de vorige jaren al deden. 

De meeste dingen zijn al geregeld en vanaf 9 

augustus kunnen jullie onze tent zien 

glunderen op de baan Proven - Watou! 

Het belooft een fantastische avond te worden 

met een uitgebreide cocktailbar, binnen- en 

buitenbar, liters bier, tonnen zand en gratis 

Hawaïslingers. De sfeer zit er bij ons al in en 

we hopen jullie allemaal te verwelkomen! 

KLJ Proven  

 

 
 

EHBO RODE KRUIS  

Elk jaar gebeuren ontelbare grote en kleine 

ongevallen thuis, op straat, in je vereniging … 

Je kan nu bij Het Rode Kruis leren hoe je kunt 

helpen.  

Info en inschrijvingen: 

Helpertje (van 10 tot 12 jaar): start zaterdag 24 

september om 9.00 u. 

Junior Helper (van 13 tot 15 jaar): start 

zaterdag 24 september om 9.00 u. 

jeugd@poperinge.rodekruis.be. 

Helper (vanaf 16 jaar): start vrijdag 16 

september om 19.15 u. 

vorming@poperinge.rodekruis.be. 

 

FIETSTOCHT GEZINSBOND PROVEN 

Dit jaar vindt de fietstocht plaats op zondag 28 

augustus. 

We verzamelen om 14.15 u. aan OC De 

Croone en starten onze gezinsfietstocht om 

14.30 u. Onderweg is er een halte voorzien in 

Ateljee 5, waar iedereen een gratis drankje 

krijgt en de kindjes kunnen smullen van een 

gratis kinderijsje. 

De volwassenen die een ijscoupe wensen, 

dienen dit zelf te betalen. 

Omstreeks 17.30 u. komen we aan bij de 

familie Lemmens, Blokweg 16 in Proven, 

waar we met zijn allen kunnen genieten van 

een heerlijke worst op de barbecue. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

In het gezin van Seraphine Veniere werden 11 

kinderen geboren. Zoon Theophiel heeft de  

uitbating van de herberg ‘In de Canada’ 

verder gezet. 

Alom was hij gekend als ‘Fiel van Serre 

Cae’s’. Nog altijd blijft het voor mij een groot 

vraagteken waarom diverse families Veniere 

hier in Proven betiteld werden als Cae’s - als 

afkorting van de naam Decae, waar voorlopig 

geen  verband mee gevonden is. 
 

We publiceerden al een artikel in de 

prOvenaar van 26 februari 2013 over het orgel 

dat Fiel liet spelen in zijn uitbating en dat ter 

gelegenheid van zijn gouden bruiloftsfeest het 

feest opluisterde op de Provense marktplaats. 

 
Theophiel Veniere en echtgenote Lucie 

Camerlynck, gekiekt ter gelegenheid van hun 

gouden huwelijk 

 

Het gezin van Theofiel en Lucie kreeg 7 

kinderen, waarvan we er enkele in Proven 

hebben gekend. Alice, de oudste dochter, 

trouwde met Leon Caveel en momenteel 

wonen hier nog twee achterkleindochters van 

haar: Petra Worm runt café ’n Tram, terwijl 

Romina Worm, echtgenote van Thijs Top, een 

kapsalon uitbaat. 

Een zoon van Theofiel, Maurice, verbleef tot 

zijn overlijden ook in de Canadaweg, niet 

zover van het ouderlijk huis. 
 

Van de broers en de zussen van Theofiel 

schreven we al over Louise in de prOvenaar 

van 9 oktober 2012. 
 

Onlangs werden we inlichtingen gevraagd 

over Cyriel Veniere, die genoteerd staat als 

gesneuvelde soldaat in Roebrugge. 

Het is een broer van Theofiel die trouwde met 

Irma Theeten, dochter van Frederic Theeten, 

die op dat moment landbouwer was en ook 

uitbater van café ‘In de Klytte’ (momenteel 

geen herberg meer, in de Couthoflaan nabij de 

uitrit van de Canadaweg). 

Ze verhuisden kort na hun huwelijk naar 

Roesbrugge. Kort na de dood van Cyriel is zijn 

echtgenote ook overleden en ze lieten één 

zoon na: Michel Veniere, die opgevangen 

werd door Tante Martha Veniere. Michel is 

intussen - ongehuwd - ook overleden. 

 

 
 

Grafsteen van Cyriel Veniere, overleden in 

Neuilly op 2 maart 1919 en begraven in 

Franse bodem 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

20 augustus om 19.00 u. 
Mag je er ook niet aan denken dat er de 

volgende keer niemand in onze O staat? Help 

het ons voorkomen en stuur je foto met tekst 

naar de redactie. Heb je liever dat iemand 

langs komt? Laat het ons weten!  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Augustus 

▪ ma 29: Laatste tap Nobody, Karine Algoët 

 

September 

▪ do 1: Eerste tap Nobody, Frederic en Ann 

▪ za 10 om 14.00 u.: Ezelwandeling i.s.m. Het 

Ezelpad, Gezinsbond 

▪ zo 11 van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht De Lovie 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 

▪ zo 25: Schoolfeest Sint-Michielszomer, VBS 

De Kastanje 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij het huwelijk van Thomas Ryon en 

Chanel Alonso op 15 augustus. Thomas en 

Chanel wonen in 8800 Beveren. Thomas is de 

zoon van prOvenaar Rik Ryon. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Gerarda Gheeraert, 

weduwe van Albert Heens. Gerarda werd op 

16 juli 1918 geboren te Watou en overleed in 

WZC Hof ten IJzer te Reninge op 13 augustus. 

De uitvaartdienst had plaats op 20 augustus in 

de Sint-Victorkerk. 

 

STAPPERSINFO 

In september stappen we nog de hele maand, 

dit om 19.15 u. i.p.v. 19.30 u. met vertrek aan 

OC De Croone. We stappen een afstand 

aangepast aan de weersomstandigheden. Het 

wordt vroeger donker en we willen het voor 

iedereen veilig houden. 

Ondertussen stapten we ook vol enthousiasme 

in de voorbije weken met flink wat stappers. 

3 aug: 7 km en 13 deelnemers 

10 aug: 6,6 km en 20 deelnemers 

17 aug: 7,1 km en 9 deelnemers 

Bedankt aan alle stappers. Iedereen is welkom 

en mag steeds aansluiten. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Sabine Vanassche, mama van een 

zoon, Joere. Ik ben getrouwd met Chris 

Verslype en ik word op 31 augustus 50 jaar. 

Ik ben afkomstig uit Lo, maar woon al 27 jaar 

in Proven. Ik werk reeds 17 jaar in Proxy-

Delhaize en ken daardoor veel mensen uit 

Proven en de nabijgelegen dorpen.  

In mijn vrije tijd kan ik in de zomer vooral 

genieten van het werken in onze tuin en bij 

slecht weer met de vele klussen in huis. 

Je hebt me waarschijnlijk wel eens gezien op 

wandel met mijn twee trouwe viervoeters en 

dikke vrienden, Ziggy en Marley. 

Een andere hobby van mij is kledij naaien. 

Soms maak ik iets nieuws, maar ik kan mij 

ook bezig houden met allerlei herstelwerkjes. 

 

EUROFREEZ ZOEKT MEDEWERKERS 
 

T-Interim zoekt voor Aviko-Eurofreez 

gemotiveerde productiemedewerkers! 

Verschillende voltijdse regimes mogelijk: 
 

→ nachtwerk: je staat in voor de reiniging van 

de productieruimtes en machines. Je werkt ook 

mee aan de inpaklijnen, triage, demontage ... 
 

→ 2 ploegen: je staat in voor inpak, triage, 

palletisatie, ondersteuning in de keukens ... 

Solliciteer nu, en geniet van een gratis pak 

friet op de markt van Poperinge op 26 

augustus tussen 11.30 u. en 13.30 u. We delen 

lekkere frietjes uit aan iedereen die zich 

inschrijft als productiemedewerker, of iemand 

aanbrengt als kandidaat.  

Let op! De markt vindt deze dag plaats op het 

Oudstrijdersplein. 
 

Info: T-Interim, Vooruitgangsstraat 5 te Ieper, 

057 21 89 22 of Aviko-Eurofreez, Molendreef 

22 te Proven, 057 30 06 91. Vraag naar Liza 

Taillieu. 

 

 

OKRA  

→ Kaarting  

Er waren 52 deelnemers op 11 augustus. 

Wonnen 3 partijen:  

Willy Lams  363 punten 

Frans Vandewalle  362 

Jacqueline Top  313 

Agnes Devos  286 

Erna Versaevel  276 

Paul Vandepitte  265 

Joseph Lampaert  241 

Maria Bogaert  235 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 505 punten.  
 

De volgende kaarting is op 25 augustus. 
 

→ Petanque  

Op donderdag 18 augustus waren er 36 spelers 

Wonnen 3 partijen: Lena Coene, Nicole Berten 

en Marianne Sonneville. 

Klassement: 

1. Lena Coene  29/434  

2. Eugène Demuynck 28/505 

3. Ivan Pillaert  27/437 

4. Frans Soetaert  27/421 

5. Guido Vanderhaeghe 25/427  

 De volgende speeldag is op donderdag 1 

september 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

Op 6 augustus waren er 7 spelers. Frans 

Vandevelde en Carine Boone wonnen 3 

partijen. Christine Bardyn won 2 partijen, 

Marc Desomer en Willy Gruwez 1 partij. 

Linda Dermaut en Gery Delanote wonnen niet, 

maar sprokkelden toch 18 punten.  

Stand na 5 wedstrijden: 

1. Frans Vandevelde 12/176  

2. Carine Boone  11/182 

3. Gery Delanote  8/137 

4. Willy Gruwez  7/156 

5. Marie-Jeanne Delporte 7/112 

6. Marc Desomer  5/107 

7. Linda Dermaut  4/126 

8. Bart Sercu  4/90 

9. Christine Bardyn 3/91 

10. Dany Vandromme 2/67 

11. Norbert Jacques 2/51 
 

Volgende match op zaterdag 10 september. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

23 augustus 2016 
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DODENTOCHT  

 

 
 

Dit jaar heeft de 5de editie van de Hopperun 

plaats, een wandel- en loopevent ten voordele 

van het Kinderkankerfonds. Als organisatoren 

groeide na de startvergadering plots het wilde 

idee om zelf eens een speciale uitdaging aan te 

gaan. De keuze viel al snel op de Dodentocht 

in Bornem, een wandeltocht van 100 km in 

maximaal 24 uur. De ellenlange tocht, de vele 

getuigenissen en de sportieve uitdaging 

trokken onze nieuwsgierigheid. 
 

Sinds enkele maanden werden geregeld 

wandeltochten uitgestippeld en trokken we de 

wandelschoenen aan voor afstanden tussen de 

20 en 50 km als voorbereiding. De 

voorbereiding op de Dodentocht was ingezet 

en gelukkig konden we rekenen op de ervaring 

van Carmen Boeraeve die het huzarenstukje 

vorig jaar al tot een goed eind had gebracht.  
 

Onder ideale weersomstandigheden startten we 

vrijdagavond 12 augustus om 21.00 u in 

Bornem samen met meer dan 12.500 

lotgenoten aan de 47ste Dodentocht. Via een 

schitterend parcours doorheen 'Klein-Brabant' 

maalden we de eerste nachtelijke kilometers 

af. Aangemoedigd door de lokale bevolking en 

meegezogen in de tred van de andere 

deelnemers trokken we van controlepost naar 

controlepost. Onderweg deden we dankbaar 

een beroep op ons eigen bevoorradingsteam 

voor voeding, kledij en verzorging. Ondanks 

een aantal nachtelijke (mentale) dipjes zijn we 

redelijk vlot tot aan de 75 km geraakt. Daarna 

begon de afstand door te wegen en de 

lichamelijke kwaaltjes toch ernstig de kop op 

te steken. Vanaf punt 85 km was het vooral 

een mentaal en fysiek gevecht om de 

Dodentocht volledig uit te stappen, wat ons na 

uitermate lastige kilometers ook uiteindelijk is 

gelukt. Met de glimlach op het gezicht en pijn 

aan de voeten wandelden we over de finish iets 

na 19.00 u. zaterdagavond. Uiteindelijk 

haalden 8.086 deelnemers tijdig de finish.  
 

Of er een tweede deelname komt? Zeg nooit 

nooit, maar eerst moeten de voeten wat 

recupereren. 

Misschien een uitdaging voor de Provense 

Stappers?  

 

Katrijn en Josfien Top, Simon Derycke en Ben 

Desmyter  

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Sint-Elooi is gesloten van maandag 5 

september tot en met woensdag 14 september. 

→ ’n Tram is gesloten op woensdag 24 

augustus. 

 

GEVONDEN 

Op zondag 14 augustus vond Francine Struye 

bij de grot een loopfiets. De eigenaar kan deze 

bij haar komen afhalen in de Obterrestraat 

11A. Best vooraf eens bellen op 057 30 05 99. 
 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Geboortig van Watou en overleden in 

Dranouter heeft hij toch heel wat van zijn 

leven in Proven verbleven. 

De familie Rouseu kwam vermoedelijk kort na 

de Eerste Wereldoorlog naar Proven. We 

hebben hier drie broers en een zus gekend. Op 

de grafzerk konden we lezen dat Louis en een 

andere broer reeds in 1928 overleden waren. 

Hun huis en het magazijn stonden waar nu de 

apotheek is. Om de toen bestaande rooilijn te 

respecteren, werd deze zover achteruit 

opgebouwd. 

Broer Stanislas was kleermaker en Evariste 

hielp hem hierbij. Emiel zette de 

paardenhandel voort van zijn broer Louis na 

diens overlijden. 

Felicie hield een drankwinkel open en was 

kapitein aan boord van het gezin. 

Het is na het overlijden van Felicie in 1962 dat 

Evariste naar Dranouter trok bij de familie van 

nog een andere broer, Sylvère, die daar nu 

opgevolgd wordt door kleinzoon Guido. 

 

 
 

De woning Rouseu (in ‘t wit) met rechts het 

magazijn. Dit was een vroeger hoppemagazijn 

van de familie Wylleman die van Proven 

vertrok gedurende WOI. 

Uiterst rechts de elektriciteitswinkel van 

Marcel Cossey. 

 

Enige informatie konden we nog krijgen van 

Maurice Veniere, die een hele tijd de nacht 

kwam doorbrengen daar bij die oude mensen. 

De drankwinkel van Felicie werd 

overgenomen door Yvonne Veniere. Haar 

echtgenoot André Boussemaere kon nu nog 

getuigen dat dit tot hun eigen verwondering 

een heel lucratieve overname bleek. 

De bevoorrading van wijn en aperitieven voor 

feestmaaltijden en kermissen, die in die tijd 

nog uitgebreid gebruikelijk waren bij veel 

boerenmensen, werden hier ter plaatse besteld. 

 

 
 

Het grafmonument van de familie Rouseu, met 

nog heel moeilijk te lezen letters en cijfers en 

aan een beetje herstelling toe.  

Maurice vertelde me: ‘Je kunt het gemakkelijk 

herkennen want Jezus hangt er met zijn voeten 

omhoog!!!’ 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 3 

september om 19.00 u. 
 

Mogen we jou ook eens voorstellen aan onze 

lezers? Je foto en tekst voor de O van de 

prOvenaar en Het Gezicht van Proven kun je 

te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

September 
▪ za 10 om 14.00 u.: Ezelwandeling i.s.m. Het 

Ezelpad, Gezinsbond 

▪ zo 11 van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht De Lovie 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ zo 18: Hopperun, Couthoflaan 13 

▪ zo 25: Schoolfeest Sint-Michielszomer, VBS 

De Kastanje 
 

Oktober 

▪ vr 7 vanaf 20.30 u.: gitaaroptreden Fredd, 

café Nobody 

▪ di 11 om 13.30 u.: Kookles met Ria, 

Kermismenu, KVLV, OC De Croone 

▪ wo 12 om 19.30 u.: Sessie AED Rode Kruis 

Poperinge, KVLV, De Beste Plekke 

▪ vr 14 vanaf 20.30 u.: accordeonoptreden 

Peter Lonneville, café Nobody 

▪ do 27 om 19.30 u.: Bloemschikles 

‘grafstukje’ met Carine Notebaert, KVLV, OC 

De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van Landy Dehouck en 

Nancy Theuninck op 19 augustus.  

 

NOBODY OPEN  
 

 
 

Nog maar pas heeft Karine Nobody gesloten 

of Frederic Beck heeft het café opnieuw 

geopend. Elke dag welkom vanaf 09.00 u. 

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze keer mogen we jullie Hugo Desmyter en 

Jacqueline Vermès voorstellen. Zij wonen op 

Alexisplein 4.  

Ze zijn de ouders van Katrien - die in 1972 op 

5-jarige leeftijd overleed, van Wout - die op de 

ouderlijke hoeve bleef en er ’t Hoppecruyt van 

maakte, van Daan - die in Liezele (een 

deelgemeente van Puurs) woont en van Ben, 

die in Krombeke woont. 

Ze hebben 4 kleinkinderen: Roel en Marou 

(Wout en Benedikte) en Douwe en Leine (Ben 

en Nele). 

Hugo is geboren in 1942 en woont al heel zijn 

leven in Proven. Jacqueline, die 5 jaar jonger 

is, is afkomstig van Hollebeke. 

Hugo is altijd hopteler geweest en hij boert 

nog altijd verder, maar nu als hobby. Je vindt 

hem dus vaak in ’t Hoppecruyt, bij voorkeur 

op de tractor. In 1973 vernieuwde hij de hele 

installatie voor het plukken en verwerken van 

de hop, maar ondertussen is alles opnieuw 

veranderd. Niets blijft duren, behalve 

verandering! 

Jacqueline houdt zich bezig met het reilen en 

zeilen van KVLV en ze is lid van de 

kerkeraad. 

Ze vierden onlangs hun gouden jubileum. 

Proficiat! 

 

MOUNTAINBIKETOCHT DE LOVIE  

Op zondag 11 september vanaf 7.00 u. 

organiseert een ploeg gemotiveerde en 

enthousiaste wielerfanaten van de technische 

dienst en groendienst weer een 

mountainbiketocht in en om De Lovie.  

Iedereen, ervaren mountainbiker of liefhebber, 

is welkom om het bosrijke en prachtige 

parcours op deze unieke locatie te verkennen. 

Afstanden: 30 - 40 - 55 of 70 km en kidstoer. 

Fietsverhuur mogelijk op 051 78 04 90.  

De opbrengst gaat volledig naar de aankoop 

van materiaal voor de vrijetijdsbesteding van 

de bewoners.  

Organisator: MTB De Lovie.  

Info: Marc Lazeure (0472 91 16 22 - 

marc.lazeure@telenet.be) of www.delovie.be. 

 

  

 

OKRA  

→ Kaarting  

Er waren 44 deelnemers op 25 augustus. 

Wonnen 3 partijen:  

Joseph Lampaert  390 punten 

Paul Vandepitte  284 

Ivan Pillaert  268 

Henriette Pattou  266 

Christiane Leys  171 

 

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 17/2071 

Jacqueline Top  16/1990 

Nicole Pareyn  15/1734 

Erna Versaevel  15/1626 

Georgette Vanstechelman 15/1574 

 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet won met 4 partijen.  

 

De volgende kaarting is op 8 september. 

 

→ Petanque  

Op donderdag 1 september waren er 40 

spelers. Wonnen 3 partijen: Agnes 

Vandromme, Lena Baes, Gery Delanote, 

Agnes Devos, Ghislaine Vandeputte, Firmin 

Decoene, Aimé Neyrinck en Valère Thery. 

 

Klassement: 

1. Lena Coene  31/469  

2. Eugène Demuynck 28/505 

3.Aimé Neyrinck   27/473 

4. Firmin Decoene  27/442 

    Frans Soetaert  27/422 

De volgende speeldag is op donderdag 15 

september. 

 

REDACTIEADRES de prOvenaar 

Wegens vakantie verhuist het redactieadres 

van de prOvenaar voor de volgende 2 weken 

uitzonderlijk naar: 
 

de prOvenaar: Wim Top, Eekhoute 52.  
 

Wie niet met mail overweg kan, mag zijn 

bijdrage deze twee weken in de brievenbus 

van Wim Top posten. 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

6 september 2016 

 jaargang 14, nr. 18 

 



GEZINSBOND: WANDELING EZELPAD 

Zaterdag 10 september organiseert de 

Gezinsbond Proven een wandeling i.s.m. het 

Ezelpad. We gaan op stap met 2 ezels, Nonkel 

Isidoor en Kleine Alidor. We verzorgen en 

begeleiden deze dieren op en rond de 

Rodeberg en doorheen het Hellegatbos. Deze 

tocht zit vol denk- en doe-opdrachten ... 

Onderweg stoppen we bij De Speelberg 

Kosmos waar we even pauzeren. Stevige 

stapschoenen zijn noodzakelijk! Deze 

wandeling is jammer genoeg niet geschikt 

voor buggy's. We verzamelen om 13.45 u. op 

de parking bij de vakantiehoeve Rodeberg 

(Schomminkelstraat 26, Westouter) en starten 

onze wandeling om 14.00 u. Onderweg 

houden we een korte pauze en we zijn 

omstreeks 16.30 u. terug aan de parking. 

Leden van de Gezinsbond betalen € 5,00 per 

persoon of € 15,00 per gezin, niet-leden 

betalen € 7,00 per persoon of € 20,00 euro per 

gezin. Bij de halte aan de Speelberg Kosmos 

krijgt iedereen een drankje en een 

versnapering. Inschrijven kan t.e.m. 8 

september bij Anja Goethals (apotheek) of via 

mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com. 

 

HOPPERUN  

Vijfde editie Hopperun 

→ De Hopperun is een wandeltocht of 

loopwedstrijd ten voordele van het 

Kinderkankerfonds in Leuven. Na de 

succesvolle vorige editie waarbij meer dan 

€ 7.000 kon overgemaakt worden aan het 

Kinderkankerfonds, zijn we dit jaar toe aan de 

vijfde editie op zondag 18 september in de 

Couthoflaan 13 te Proven. 
 

→ Mogelijkheden 

  9.45 u.: 7 t.e.m. 9 jaar, 750 meter 

10.00 u.: 10 t.e.m. 13 jaar, 1.400 meter 

10.30 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen, 5 of 10 

km 

Tussen 8.30 u. en 10.00 u.: vertrek wandeling 

6 km of 11 km 

Om 12.00 u.: gratis snoeprun voor peuters en 

kleuters (6 jaar en jonger) 
 

 
 

→ Deelname:  

Vanaf 14 jaar: € 10,00 

Kinderen < 14 jaar: € 2,00  

Kinderen < 6 jaar: gratis. 

→ Gratis toegang voor supporters en 

sympathisanten aan de randanimatie.  

Wie niet kan deelnemen, maar toch een 

steentje wil bijdragen aan het 

Kinderkankerfonds, kan dit via de 

Hopperunrekening BE35 1430 8963 1337. 
 

Organisatie in samenwerking met FLAC 

Hoppeland.  

Van harte welkom! 

 - www.hopperun.be  - hopperun@hotmail.com

tine.top@hotmail.com. 

 

THEATERBENDE PROT 

De derde productie van theaterbende PROT 

staat in de steigers. 

Op zaterdag 15 oktober gaat deze in 

première. 

Provenaar Chris Vandenberghe tekent net als 

vorig jaar bij 'Truckstop' voor de regie. 

Locatie: CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 te 

Poperinge. 

Speeldata: 

Zaterdag 15 oktober om 20.00 u. 

Zondag 16 oktober om 16.00 u. 

Woensdag 19 oktober om 20.00 u. 

Vrijdag 21 oktober om 20.00 u. 

Zaterdag 22 oktober om 20.00 u. 

Voorverkoop: via 0493 70 20 64 of op 

kaarten@prot.be.  

 

KVLV 

→ Vrijdag 16 september om 19.30 u.: 

bezoek aan Paardenmelkerij New Forest in 

Steenvoorde (gezinsuitstap). 

We verzamelen op het Provenplein om 

19.00 u. en carpoolen naar Steenvoorde. 

Je zou het misschien niet verwachten, maar 

paardenmelk wordt ook door mensen 

gedronken. Sommigen omdat ze het lekker 

vinden en anderen omdat ze er baat bij hebben. 

Paardenmelk heeft een gezondheids-

bevorderende werking. Vooral bij mensen met 

huidproblemen en maag- en darmklachten 

blijkt paardenmelk een positieve invloed te 

hebben. 

We eindigen het bezoek met een lekker 

paardenmelkijsje. 

Kostprijs: € 9,00 per persoon, kinderen < 6jaar 

betalen enkel het ijsje. Inschrijven bij Anja 

Cools. 

 

→ Dinsdag 27 september om 19.30 u. in OC 

De Croone: kookles met Brigitte 

‘Alles op een stokje’ 

We maken klaar: 

 Zalmspiesjes 

 Kipspiesje tandoori met mangosalsa 

 Spiesjes van St.-Jacobsnoten met 

lauwe oreganodressing 

 Surf en turfbrochettes met rijst 

 Gehaktbalspiesjes uit de oven 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Achiel was eigenlijk Krombekenaar. We 

vonden hem nog op de kiezerslijsten van 

Krombeke van 1952 in de Handstraat 9, samen 

met Albert Claeys, van wie we vermoeden dat 

dit zijn zoon was. 

Hij kwam samen met zijn vrouw Lucie naar 

Proven wonen, in de Obterrestraat 58, een 

kleine woning die nu omgebouwd is tot een 

garage.  

Daar kreeg hij dikwijls het bezoek van zijn 

oudste dochter Martha, die in de Blokstraat 

woonde samen met haar man Henri Beudaert, 

waar Provelo nu gevestigd is. 

Achiel en zijn vrouw Lucie Beddeleem 

trouwden op 17 juni 1909. 

Ze werden gehuldigd in een groots opgezet 

feest op 8 oktober 1961 ter gelegenheid van 

oktoberkermis. Dit gebeurde samen met nog 8 

andere koppels die hun 50-jarig huwelijk 

mochten vieren. 

In de publicatie van dit feest in Het Wekelijks 

Nieuws konden we lezen dat Achiel en Lucie 7 

kinderen kregen en op dat ogenblik 9 

kleinkinderen hadden. 

 

 
 

 
Achiel Claeys 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Wie hier ledige flessen terugbrengt, 

die hier niet werden vol gehaald, 

krijgt ze hier niet uitbetaald. 
 

♥ 
 

De hedendaagse mens eet, drinkt en denkt te 

veel. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

17 september om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

http://www.hopperun.be/
mailto:hopperun@hotmail.com


Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

September 

▪ zo 25: Schoolfeest Sint-Michielszomer, VBS 

De Kastanje 

▪ vr 30: Startdag +16 KLJ Proven 

 

Oktober 

▪ zo 2: Startdag Jong KLJ Proven 

▪ vr 7 vanaf 20.30 u.: Gitaaroptreden Fredd, 

café Nobody 

▪ di 11 om 13.30 u.: Kookles met Ria, 

Kermismenu, KVLV, OC De Croone 

▪ wo 12 om 19.30 u.: Sessie AED Rode Kruis 

Poperinge, KVLV, De Beste Plekke 

▪ vr 14 vanaf 20.30 u.: Accordeonoptreden 

Pieter Lonneville, café Nobody 

▪ vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend in De 

Bascule 

▪ do 27 om 19.30 u.: Bloemschikles 

‘grafstukje’ met Carine Notebaert, KVLV, OC 

De Croone 

 

December 
▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Marie-Jeanne 

Breyne, weduwe van Henri Vanthournout. 

Marie-Jeanne werd geboren te Krombeke op 

19 juli 1933 en overleed te Vlamertinge op 12 

september. 

De begrafenis vond plaats in de Sint-

Blasiuskerk te Krombeke op zaterdag 17 

september. 

 

→ Bij het overlijden van Pierre Top, zoon 

van Gerard Top en Maria Bryon. Pierre werd 

geboren in Proven op 22 december 1936 en 

overleed te Poperinge op 13 september. 

De begrafenis vindt plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op woensdag 21 

september 2016 om 10.00 u. 

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Hallo, mijn naam is Joris Vulsteke. Ik heb 

nog drie oudere broers: Simon, Pieter en 

David. Mijn ouders zijn Katrien Tack en Marc 

Vulsteke. Ik ben op 4 september 19 jaar 

geworden.  

Momenteel volg ik de opleiding Sociaal Werk 

in de Vives Hogeschool van Kortrijk. In de 

afgelopen zomervakantie kon je me aan het 

werk zien in De Lovie, thuis op ons 

landbouwbedrijf aardappelbestellingen klaar-

maken, en als animator op het fantastische 

vakantiespeelplein De Pleute.  

Verder, tussen het studeren in, neem ik graag 

ontspanning op de activiteiten van de 16+ van 

KLJ Proven, samen met een zeer hechte groep. 

Tot slot is mijn favoriete hobby leider zijn in 

de allertofste jeugdbeweging Jong KLJ 

Proven. Daar kan ik me telkens volledig 

uitleven samen met het leidingteam om de 

muisjes, kadavs en krab-uiltjes een 

fantastische zondagnamiddag te laten beleven!  

Ik kan al niet meer wachten tot het nieuwe 

werkjaar begint en ik jullie allemaal terug zie 

op de startdag van zondag 2 oktober!   

 

CAFÉ DE BASCULE  

→ Mosselweekend  

Vrijdag 21 oktober vanaf 19.00 u. 

Zaterdag 22 oktober vanaf 19.00 u. 

en zondag 23 oktober vanaf 12.00 u. 

De prijs bedraagt € 20,00 per persoon. 

Wie geen mosselen lust, kan ook een steak met 

frietjes bestellen  

Graag reserveren op 057 33 50 94. 

 

→ Maandelijkse kaarting in Café De Bascule 

Elke laatste zaterdag van de maand, negen 

maanden, dus van nu september tot en met mei 

en in juni maaltijd, ook een nieuwjaarskotelet. 

De prijs bedraagt € 20,00 per persoon.  

Iedereen welkom op zaterdag 24 september. 

 

CAFE NOBODY 

Frederic van Café Nobody houdt zijn 

wekelijkse sluiting op donderdagnamiddag 

vanaf 13.00 u. 

 

 

 

DE VOLKSVREUGD 

Het Jakkedoe Kinderorkest en het Provens 

Jeugdensemble slaan de handen in mekaar en 

verkopen koekjes t.v.v. hun muziekkamp. 

Jaarlijks organiseren we een activiteit om geld 

in te zamelen zodat we de inschrijvingsprijs 

voor onze muziekkampen laag kunnen houden. 

In plaats van een carwash besloten we dit jaar 

om koekjes te verkopen. 

De verkoop start vandaag en eindigt eind 

september. Levering van de koeken valt dan 

halfweg oktober. 

Wie graag koekjes wenst te bestellen, er is 

keuze tussen: 

→ Assortiment snacks voor € 7,00/doos 

(amandelgebakjes, gevulde wafeltjes, rochers 

en confituurgebakjes) 

→ Assortiment koffie voor € 7,00/doos 

(rolletjes, vlinders, amandel- en 

confituurgebakjes) 

→ Frangipanetaartjes € 6,00/doos 

→ Abrikozengebakjes € 6,00/doos 

→ Popiroll € 6,00/doos (cigarettes russes) 

→ Mini-Coeur de Flandres € 6,00/doos 

(bladerdeegkoekje) 

Wil je graag koekjes bestellen? Onze leden 

van het kinderorkest en jeugdensemble hebben 

bestelformulieren op zak. Of via mail naar 

jeugd@volksvreugd.be. 

 

EFTELINGPUNTJES 

Ik werk in het bijzonder onderwijs en ik zou 

heel graag naar de Efteling gaan met mijn 

klasje. De voorbije 4 jaar was het voor hen niet 

mogelijk om een schoolreis mee te maken. 

Willen jullie helpen sparen en mijn 7 kindjes 

een onvergetelijke dag bezorgen? Op 16, 23 en 

30 september staan er puntjes in de 'Krant van 

West-Vlaanderen'. Je kunt ze in mijn 

brievenbus stoppen op Provenplein 17. 

Een dikke dankjewel!  

Sofie Deplaecie 

 

GEVONDEN 

Vrijdag 2 september werd een sleutel Sobinco 

gevonden voor de apotheek. Je kunt hem daar 

ook terug halen. 
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OKRA  

→ Kaarting  

Er waren 44 deelnemers op 8 september. 

Wonnen 3 partijen:  

Ghislaine Vandeputte 386 punten 

Agnes Deblonde  263 

Christiane Leys  263 

Paula Vandecasserie 260 

Gilbert Dever  218 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 618 punten.  
 

De volgende kaarting is op 22 september. 
 

→ Petanque  

Op donderdag 15 september waren er 40 

spelers. Wonnen 3 partijen: Lena Coene, 

Agnes Vandromme, Frans Soetaert, Vilbert 

Vanrenterghem, Christiane Rouseré, Marie-

Jeanne Delporte, Nicole Berten en Paul Coene. 
 

Klassement: 

1. Lena Coene  34/508 

2. Frans Soetaert  30/481 

3. Eugène Demuynck 29/519 

4. Aimé Neyrinck   29/499 

5. Agnes Vandromme  29/482 
  

De volgende speeldag is op 29 september. 

 

DE KASTANJE  

Cirque Castagnard te Proven 

Waar het circus neerstrijkt, ontstaat meteen 

een magische sfeer. Een mix van 

verwondering, aantrekking en 

terughoudendheid. De vreemde namen, de 

verbazingwekkende stunts, de opwekkende 

muziek, de kleurrijke kostuums, de menselijke 

en dierlijke talenten, de potpourri aan 

geuren …, dit alles vormt de 

aantrekkingskracht van de circuswereld. 

Cirque Castagnard is de naam van het circus 

dat voor één dag zijn tenten opslaat in VBS De 

Kastanje Proven op zondag 25 september. 

De leerlingen kruipen in de huid van 

circusdieren én -artiesten en verbazen het 

publiek met hun ontwapenende optredens. 

Daarna openen de spelletjeskramen hun 

deuren. Alle kinderen kunnen zich volop 

uitleven en prijzen proberen te winnen, terwijl 

ouders, grootouders, familieleden en vrienden 

zich te goed doen aan frisse dranken, vers 

gebakken pannenkoeken of heerlijke 

braadworsten in een broodje. Een 

ballonkunstenares tovert ondertussen leuke 

figuurtjes uit ballonnen. 

Deze circusnamiddag kun je meemaken op de 

speelplaats van VBS De Kastanje op het 

Alexisplein te Proven vanaf 14.30 u. Het Sint-

Michielszomerfeest is traditioneel een rendez-

vous met een aangenaam najaarszonnetje. 

Kinderen jonger dan 12 jaar feesten gratis, alle 

andere bezoekers betalen € 1,00 toegang. 
 

 

STARTDAGEN KLJ 

 

 
 

Hallo, ik ben Harry de held! Helden, je ziet 

ze op tv, in strips, in de cinema … kortom 

overal. Maar wist je ook dat ze echt bestaan? 

Je hoeft er zelfs niet ver voor te zoeken.  

Voor ons is iedereen in Jong KLJ Proven een 

held! We zijn ervan overtuigd dat we als Jong 

KLJ Proven een plaats bieden waar ieder zijn 

talenten kan ontwikkelen én laten zien. Kom 

daarom naar onze startdag van Jong KLJ 

Proven op zondag 2 oktober van 14.00 u. tot 

17.00 u. in ons Jong KLJ-lokaal bij De 

Croone/speelplein. Iedereen is van harte 

welkom vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 3de 

middelbaar.  

We zijn opgesplitst in 3 leeftijdsgroepen met 

telkens 4 à 5 leiding per groep, namelijk de 

muisjes, de kadavs en de krab-uiltjes.  

Kan je er niet bij zijn? Geen probleem, kom 

dan naar onze volgende activiteit op 16 

oktober.  

Ps. dit jaar mogen we maar liefst 3 nieuwe 

leidingen verwelkomen!  

Ontdek ook onze website www.kljproven.be 

voor onze kalender en foto’s.  

Hopelijk tot dan, beste helden van Proven! Wij 

zijn er alvast klaar voor!  

Vriendelijke groetjes van Harry en jullie 

enthousiaste leidingshelden!   

 

Startdag +16 

Op vrijdag 30 september start de 

+16-afdeling van KLJ Proven haar nieuwe 

werkjaar. We hebben een fantastisch jaar 

achter de rug met leuke activiteiten zoals de 

bowling, het galabal, KLJ café, een dropping, 

een nieuwjaarsduik, de jaarlijkse marginight, 

een quiz …  

Het was een leuke en hechte groep die zich 

voor 100% inzette ook tijdens evenementen. 

De 26ste editie van de Beach Party was een 

gigantisch succes en op de Sportfeesten gaven 

we het beste van onszelf. We mogen dan ook 

met een gerust hart zeggen dat we trots mogen 

zijn op wat we bereikt hebben als groep.  

In de +16 is iedereen welkom vanaf het vierde 

middelbaar. We hopen jullie dus allemaal te 

mogen verwelkomen op 30 september vanaf 

20.00 u. bij ons lokaal de Kazerne. De hele 

avond zal in het teken staan van een goede 

groepssfeer en nieuwe leden zullen goed in de 

groep worden opgenomen. De startavond is 

dan ook volledig vrijblijvend. Voor diegenen 

die lid willen worden, vragen we € 22,00 

lidgeld. De startavond is gratis. Hopelijk tot 

dan!  

 

Groeten van het Bestuur van KLJ Proven. 

OKTOBERKERMIS 

Vrijdag 7 oktober 

 20.30 u.: Frederic Drieux In Café Nobody, 

gratis toegang 
 

Zaterdag 8 oktober 

 19.00 u.: Jaarlijkse Jenever-caféspelen in 

de plaatselijke cafés, inschrijven van 

19.00 u. tot 21.00 u. OC De Croone 
 

Zondag 9 oktober 

 10.00 u.: Apéro- & Tapasbar in Café ’n 

Tram 

 15.00 u.: Loopwedstrijden voor de jeugd 

Deelname € 2,00 

 Peuters, en 1ste + 2de kleuter (met 

loopfiets) 

 6/7/8-jarigen 

 9/10-jarigen 

 11/12-jarigen 

 15.00 - 17.00 u.: Ballonwedstrijd, € 2,00 - 

Prijsuitreiking met Sint-Maarten 

 15.00 u.: Optreden clown (schminken, 

glittertattoos, ballonplooien 
 

Maandag 10 oktober 

 18.00 u.: Kaaskaarting in café Sint-Elooi, 

€ 1,00 - Saucissenkandeel 
 

Woensdag 12 oktober 

 18.00 u.: 3de Conservenkaarting in café ’n 

Tram 
 

Vrijdag 14 oktober 

 2de Tramquiz in café ’n Tram, 4 personen 

per ploeg, vooraf inschrijven, aansluitend 

Nederlandstalige Ambiance 

 Accordeonist Pieter Lonneville in café 

Nobody, gratis toegang 
 

Zaterdag 15 oktober 

 20.00 u.: Franse Avond in café ’n Tram, 

met stokbrood, en diverse kazen & wijn, 

Franse Ambiance, reservatie verplicht 
 

Zondag 16 oktober 

 12.00 u.: Kermisbuffet in ’t Rozenhof, 

keuze uit 2 soepjes, chateaubriand met 

groentebuffet, verse frietjes en sausjes, 

chocolademousse & ijs, dit alles à volonté 

voor € 32,00 per persoon. Voor de 

kinderen < 12 jaar: kinderbuffet à € 12,00. 

Graag reservatie op 057 30 03 35. 

 15.30 u.: Kermiszondag op het dorpsplein 

 Cava & Picon met Top ‘O Vin 

 Pastabar ‘Past Da’ 

 Bierstand brouwerij ‘De Plukker’ 

 Jeneverstand Feestcomité 

 Optredens van: 

o 15.45 u.: Nobody Linedancers 

o 16.30 u.: Ort & Zwiegt (16-

koppige Provense formatie) 

o 18.30 u.: Dust (Rock-coverband) 

 

REDACTIEADRES de prOvenaar 

Het redactieadres van de prOvenaar is nog 

voor 2 weken bij Wim Top, Eekhoute 52.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 1 

oktober om 19.00 u.  
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Oktober 

 vr 7 vanaf 20.30 u.: Gitaaroptreden Fredd, 

café Nobody 

 di 11 om 13.30 u.: Kookles met Ria, 

Kermismenu, KVLV, OC De Croone 

 wo 12  om 19.30 u.: Sessie AED Rode Kruis 

Poperinge, KVLV, De Beste Plekke 

 vr 14 vanaf 20.30 u.: Accordeonoptreden 

Peter Lonneville, café Nobody 

 za 15: Première van Scrabbleland, PROT, CC 

Ghybe. Ook op 16, 19, 21 en 22 oktober 

 zo 16 vanaf 12.00 u.: Kermisbuffet in 

't Rozenhof 

 vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend in De 

Bascule 

 za 22 om 19.00 u.: Het foute diner, 

't Rozenhof  

 do 27 om 19.30 u.: Bloemschikles ‘grafstukje’ 

met Carine Notebaert, KVLV, OC De Croone 
 

November 

 za 5 vanaf 18.00 u.: Spaghetticoncert door 

Provens Jeugdensemble, OC De Croone 
 

December 

 ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Sandra Rondelé, 

echtgenote van Pedro Dequidt. Sandra werd 

geboren op 26 oktober 1977 en overleed op 18 

september. De begrafenis vond plaats in de 

kerk van Proven.  

Pedro dankt hierbij voor de vele steun. 

 

KERMIS IN ’N TRAM 

→ Zondag 9 oktober: Tapasbar. Doorlopend 

open vanaf 10.00 u. 

→ Woensdag 12 oktober: Conservenkaarting 

vanaf 18.00 u. 

→ Zaterdag 15 oktober vanaf 18.00 u.: Kaas- 

en wijnavond. Aansluitend Franse ambiance. 

Inschrijven ten laatste op do 13 oktober op 

0495 76 01 70. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Hallo, mijn naam is Warre Verbanck en op 

29 september werd ik 8 jaar. 

Ik woon samen met mijn mama Joke in de 

Obterrestraat. Mijn pepe André Boussemaere 

woont maar 1 huisje verder en dagelijks breng 

ik hem een bezoekje. Oma Katelijn en opa 

Dirk wonen ook dicht in de buurt.  

Voetballen doe ik met mijn vriendjes bij de U9 

van TSC Proven en ik wil later dan ook 

voetballer worden.  

Sinds ik een peutertje was, ga ik naar school in 

De Kastanje te Proven en ik zit nu in het 3de 

leerjaar bij juf Saskia. 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 

Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 

oktober nemen maar liefst 2.711 kunstenaars 

deel aan de 13de editie van dit cultuurevent. 

Kunstenaars uit diverse disciplines openen dan 

hun atelierdeuren en laten de bezoeker proeven 

van al dat moois. De toegang is overal gratis. 

 

→ Rik Ryon neemt al voor de negende keer 

op rij deel. Zijn atelier is op de 3 dagen open 

van 9.00 u. tot 19.00 u. Je ziet er keramiek en 

beelden in gemengde technieken. 

Riks atelier is toegankelijk voor mindervalide 

personen. 

Contact: Blokweg 2, 0470 06 29 59. 
 

→ In de Blokstraat 25 stelt het gezin Worm-

Derycke hun atelier open. 

Diego (airbrush), Chantal (schilderen met 

acryl) en Niki (portrettekenen) volgen alle 3 

les bij Smaan & Patchouli Atelier in Watou, 

bij Melissa Mommerency. 

Hun vriendin Christine Huysentruyt stelt er 

haar foto’s tentoon. Iedereen welkom op 

vrijdag 14 van 18.00 u. tot 24.00 u. 

zaterdag 15 van 14.00 u. tot 24.00 u. 

zondag 16 van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 

14.00 u. tot 19.00 u. 
 

→ In De Lovie zet het kunstenatelier 

Artîlerie de deuren open op zaterdag van 

14.00 u. tot 18.00 u. en op zondag van 10.00 u. 

tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.  
 

Meer info vind je op de website 

http://www.burenbijkunstenaars.be. 

OKRA 

→ Kaarting 

Er waren 44 deelnemers op 22 september. 

Wonnen 3 partijen: 

Henriette Pattou 308 punten 

Agnes Ridez 307 

Micheline Borrey 235 

Cecile Hauspie 217 
 

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 21/2640 

Jacqueline Top 20/2443 

Erna Versaevel 20/2097 

Joseph Lampaert 18/2341 

Ivan Pillaert 18/2264 
 

Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea Devooght 

won met 534 punten. 
 

Volgende kaarting is op 13 oktober. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 29 september waren er 36 

spelers. Wonnen 3 partijen: Andrea Devooght, 

Frans Soetaert, Jean-Claude Deloz en Agnes 

Ridez. 
 

Klassement: 

1. Lena Coene 35/537 

2. Frans Soetaert 33/520 

3. Eugène Demuynck 31/555 

4. Aimé Neyrinck 31/535 

5. Agnes Vandromme 31/518 
  

Volgende speeldag: donderdag  6 oktober. 

  

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

Na 6 wedstrijden en een inhaalbeurt is dit de 

nieuwe tussenstand: 

1. Carine Boone  13/220 

2. Frans Vandevelde 13/202  

3. Willy Gruwez  10/215 

4. Marie-Jeanne Delporte 10/184 

5. Gery Delanote    9/163 

6. Linda Dermaut    8/202 

7. Bart Sercu    6/122 

8. Norbert Jacques    5/123 

9. Marc Desomer    5/107 

10. Christine Bardyn   4/113 

11. Dany Vandromme   3/88 

 

Wie kampioen wordt, weten we op 8 oktober. 

Dan wordt de laatste wedstrijd gespeeld. 
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BLOEDINZAMELING 

 

 
 

Tijdens de bloedinzameling van september in 

OC De Croone  werd Maria Knockaert uit 

Reningelst gehuldigd met een geschenkje voor 

haar 100ste donatie. Wij danken haar hiervoor. 

Op de foto: Maria Knockaert samen met Peter 

Coene, de verantwoordelijke van het Provens 

bloedafnamecentrum. 

Iedereen welkom op de volgende bloedafname 

in OC De Croone op 12 december. 

 

KVLV 

→ Dinsdag 11 oktober om 13.30 u. in OC De 

Croone: kookles met Ria, Kermismenu. 

We maken klaar: 

• cranberrypunch 

• dip met rammenas en appel 

• soep van peterseliewortel met pancetta 

• gratin van spruitjes met rostitopping 

• muffins van rode biet met frambozen en witte 

chocolade 

→ Woensdag 12 oktober om 19.30 u. in De 

Beste Plekke (voetbalkantine): sessie AED 

door Rode Kruis Poperinge.  

Maximum 21 personen, inschrijven bij Anja 

Cools, 0494 44 56 55 of via mail naar 

peter.coene1@telenet.be. 

  

BURENFEEST CANADAWIJK 

Voor de derde maal werd er op 29 augustus 

het burenfeest gehouden met de bewoners van 

de Canadaweg, alsook voor de eerste keer met 

de bewoners van de Canonstraat. Het werd een 

gezellig samenzijn voor groot en klein met een  

hapje en een drankje in het trefhuis van De 

Lovie.       Foto: Michaël Depestele 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

We hebben deze vrouw gekend als Leintje, 

huishoudster bij Augusta Monteyne, hier 

gekend als Augusta Quagebeur (weduwe van 

Henri Quagebeur). 

Het was een heel eenvoudig en stil mensje, dat 

in dienstbaarheid haar leven heeft gesleten. 

Naar verluidt zou zij een wees zijn die hier na 

WOI is achter gebleven. 
 

Van haar is nog onthouden dat ze zegde: ‘Ik 

lach als Henri lacht’. Blijkbaar durfde ze 

anders niet lachen. Hoe akelig nederig en 

onderdanig kon dat mensje toch zijn. 
 

Om een beetje geld voor zich persoonlijk te 

kunnen bijverdienen, kon ze elk jaar de 

hoppepluk gaan doen bij Lermytte. Nu wordt 

nog herinnerd hoe ze de verre afstand  iedere 

dag van de pluk te voet aflegde.  
 

Anderzijds trok ze samen met Augusta 

dagelijks naar de H. mis vanuit de woning nu 

Provenplein 59, waar Griet Busschaert haar 

praktijk van kinesiste uitoefent. 
 

Dit brengt ons bij de woning waar ze zoveel 

jaren als dienstmeid heeft verbleven. 

 
Leonie konden we terug vinden op een foto 

genomen ter gelegenheid van het bezoek van  

bisschop Desmedt aan de diverse oude mensen 

van Proven 

 

De eerste woning vooruitspringend ten 

opzichte van het vroegere St.-Sebastiaan en 

huidig café ’n Tram zou vroeger bewoond 

geweest zijn door Frederic Top, die daar een 

bakkerij en winkel heeft uitgebaat. Zijn 

dochter trouwde met Henri Frederic 

Quagebeur. 
 

Zij overleed in 1918 en Henri  hertrouwde met 

Augusta Monteyne. We vonden hem terug in 

de kiezerslijsten als winkelier wonende op die 

plaats. Na zijn overlijden in 1944 bleef 

Augusta daar wonen, samen met Leonie 

Wanneer Leonie daar in dienst kwam, konden 

we niet ontdekken. 

Ze trok in de laatste jaren van haar leven naar 

het Provense ouderlingengesticht. 
 

Naar mijn weten is Augusta Monteyne niet in 

Proven overleden. 
 

Op deze plaats was nadien een uitbating van 

café ‘Kaartershof’ van 1967 tot 1970 door de 

voormalige bakker Marcel Demaerel en zijn 

vrouw Martha Devos.  

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

15 oktober om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

Oktober 
▪ vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend in De 

Bascule (057 33 50 94) 

▪ za 22 vanaf 18.30 u.: Eetfestijn rallysport 

Luc Pannekoecke, OC De Croone 

▪ za 22 om 19.00 u.: Het foute diner, 

't Rozenhof (057 30 03 35) 

▪ zo 23 vanaf 11.00 u.: Stoofvleesfestijn, KLJ, 

OC De Croone 

▪ ma 24 van 19.30 u. tot 21.30 u.: initiatie 

'Drums alive', Gezinsbond, OC De Croone 

▪ do 27 om 19.30 u.: Bloemschikles 

‘grafstukje’, KVLV, OC De Croone 

 ▪ do 27 van 13.00 u. tot 17.00 u.: Informatie-

beurs 'Een beperking! Wat nu?', 

Thuiszorgkruispunt Poperinge, De Bres 

▪ za 29: pannenkoekenverkoop, Jeugd TSC 
 

November 
▪ wo 2 om 20.00 u.: AGRA, Veilig op pc en 

sociaal netwerk, KVLV, Het Perron Ieper 

▪ do 3 om 13.30 u.: bosspel, Gezinsbond 

▪ do 3 om 20.00 u.: Sessie Yoga met Isabelle 

Rappelet, KVLV, De Magische Droomboom 

(Provenplein 40a) 

▪ za 5 vanaf 18.00 u.: Spaghetticoncert door 

Provens Jeugdensemble, OC De Croone 

▪ ma 7 om 19.30 u.: Stop met piekeren door 

Annelien Jonckheere, KVLV, OC De Croone 

▪ vr 11 om 9.00 u.: Misviering en hulde aan 

het monument, Elfnovembercomité Proven 

▪ wo 16 om 20.00 u.: AGRA, Veilig op pc en 

sociaal netwerk, KVLV, Het Perron Ieper 

▪ do 17 om 20.00 u.: Gewestactiviteit 

Menopauze, KVLV, De Bres 

▪ vr 25, za 26 en zo 27: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

December 
▪ di 6 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Feestmenu, KVLV, OC De Croone  

▪ do 8 om 20.00 u.: AGRA, Samenuitbating 

vader/zoon of dochter in land- en tuinbouw, 

KVLV, Het Perron, Ieper 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Hallo, mijn naam is Roland Bonny. Ik ben 60 

jaar en woon al 9 jaar in Het Proveniershuis op 

het Provenplein. Mijn zus en schoonbroer, 

waar ik vaak in de vakanties naar toe ga, 

wonen in Torhout. 
 

Een paar jaar terug koos ik er voor om niet 

meer aan te sluiten bij de dagbesteding van De 

Lovie en ging ik met pensioen. Mijn dagen 

breng in nu door in Het Proveniershuis. Ik 

geniet er van om op mijn kamer naar muziek 

te luisteren en zelf te zingen. Maar ook om 

collages te knutselen of geschenkjes te maken 

voor mensen die een bloemetje verdienen. Ik 

hou altijd van een feestje en zorg er voor dat ik 

er dan telkens piekfijn uit zie en ja, daar hoort 

nog steeds een das bij. 
 

Daarnaast geniet ik ook van een uitstapje op 

café, een korte wandeling maken, op 

boodschappen gaan … Als ik maar tussen de 

mensen ben, want ik sla graag een praatje.  

En daarom wil ik jullie iets vragen. Ik ben op 

zoek naar een vrijwilliger of vrijwilligerswerk 

in Proven. 
 

Een vrijwilliger om met mij iets te gaan 

drinken, boodschappen te doen of een korte 

wandeling te maken. Dit hoeft zeker niet elke 

week. 
 

Maar ik kan ook een handje helpen. Zoeken 

jullie iemand om af en toe (bv. om de twee 

weken of elke maand) een kleine taak uit te 

voeren, dan ben ik misschien jullie man. 

Waaraan denk ik dan zoal? Glazen afruimen 

op café, rekken helpen vullen, helpen klaar 

zetten voor een repetitie (muziek, toneel) of 

een feest … Of doe vooral zelf een suggestie 

om te zien of het iets voor mij is. Je kunt me 

bereiken op 057 36 30 96 of kom eens langs 

op Provenplein 28. 
 

Vele groeten, 

Roland 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

Op 12 september werd Lene Tiberghein 

geboren, dochtertje van Dieter en Lien 

Vandromme, zusje voor Fran en Mats. 

Lene werd geboren te Ieper en is het 8e 

kleinkindje van Dany en Rita Vandromme-

Maes. 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Gilbert Verbeke, 

weduwnaar van Ines Indevuyst. 

Gilbert werd op 2 maart 1938 geboren en 

overleed op vrijdag 30 september. 
 

BOND ZONDER NAAM 

 
De kalenders voor 2017 zijn binnen alsook een 

assortiment aan kaarsen bij Raf Lamaire, 

Terenburgseweg 3, Proven. 
 

STAPPERSINFO 

We willen iedere stapper 

van harte bedanken om vol 

enthousiasme iedere week 

mee te stappen. 

We stapten over 17 dagen 

111,8 km. We hadden 

gemiddeld per wandeling 12 

stappers. 

Een dikke proficiat waard. 

Groeten. De stappers 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Kampioen is Frans Vandevelde met 15 

partijen en 249 punten. 

De volledige eindstand: 

1.  Frans Vandevelde 15/249 

2.  Carine Boone  14/227 

3.  Willy Gruwez  12/244 

4.  Marie Jeanne Delporte 12/225 

5.  Gery Delanote  10/194 

6.  Linda Dermaut    9/227 

7.  Bart Sercu    8/159 

8.  Christine Bardyn   5/144 

9.  Norbert Jacques    5/123 

10. Marc Desomer    5/107 

11. Dany Vandromme   4/113 

Proficiat Frans! 

Traditioneel eindigen we het seizoen met een 

etentje en de huldiging van de kampioen. 

Exacte datum is nog niet bekend en volgt later. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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JEUGD TSC PANNENKOEKENVERKOOP 

 
De eerste herfststorm – niets zo gezellig om bij 

het haardvuur te genieten van een lekkere 

pannenkoek met bruine suiker. 

Of krijgen we na de toch wel mooie zomer nog 

een aangenaam nazomertje? Dan is een 

heerlijke pannenkoek met een bolletje ijs 

steeds op zijn plaats om nog eens na te 

genieten van die voorbije vakantiedagen. 

Op zaterdag 29 oktober verkopen de vele 

jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke 

Diksmuidse pannenkoeken huis aan huis. Voor 

de democratische prijs van € 5,00 krijg je 1 kg 

pannenkoeken. 

Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of 

jeugdtrainers. Afhalen kan de hele zaterdag in 

ons clubhuis/kantine ‘De Beste Plekke’. 
 

GEZINSBOND: DRUMS ALIVE 

 
Maandag 24 oktober organiseert de 

Gezinsbond de tweede initiatieles ‘Drums 

alive’ (de eerste les was op 17 oktober). 

Dit is een soort groepsfitness waarbij je op het 

ritme van muziek allerlei pasjes uitoefent en 

intussen met drumsticks op een zitbal 

trommelt. Naarmate de les vordert, verhoogt 

de intensiteit en de snelheid van de 

oefeningen. We sluiten de sessie telkens af met 

relaxatie. Drums alive is geschikt voor 

iedereen: kinderen, volwassenen, alle 

leeftijden, man of vrouw. Drumsticks en 

zitballen brengt de lesgeefster mee, vandaar 

dat u zich vooraf moet inschrijven via Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. Jullie dienen 

wel een curverbox mee te nemen om de bal te 

stabiliseren. Leden betalen € 7,00 per sessie en 

niet-leden € 9,00. De les heeft plaats in OC De 

Croone van 19.30 u. tot 21.30 u. 
 

HOPPERUN 2016 

 
De vijfde editie van Hopperun is achter de rug 

en we kunnen spreken van een geslaagde 

Hopperun; tal van lopers en wandelaars 

daagden op, heel wat enthousiaste kindjes 

tijdens de snoeprun, de lekkere hoPicon, het 

zelf geschreven lied van Marieke ... 
 

Met grote tevredenheid kunnen we je 

meedelen dat we dit jaar een opbrengst 

hebben van € 8000. De opbrengst wordt ook 

dit jaar integraal geschonken aan het 

kinderkankerfonds in Leuven.  
 

We willen alle aanwezigen en iedereen die op 

de een of andere manier zijn of haar steentje 

bijdroeg van harte bedanken. 
 

Deze geslaagde 5de editie van Hopperun geeft 

ons zeker de nodige energie om Hopperun in 

2017 opnieuw te organiseren.  

Noteer alvast in jullie agenda: zondag 17 

september 2017. 
 

Het Hopperunteam 

SPAGHETTICONCERT  

 
Het kinderorkest Jakkedoe en het Provens 

Jeugdensemble van K.H. De Volksvreugd 

organiseren voor de tweede keer een 

Spaghetticoncert. Op zaterdag 5 november 

kan je vanaf 18.00 u. aperitieven om vanaf 

19.00 u. spaghetti te smullen op de tonen van 

de jeugdige muzikanten. 

Het kinderorkest is ondertussen een jaar aan 

het samenspelen. De beginnende muzikantjes 

brachten in het voorbije jaar hun eerste 

concertjes. Daarvoor repeteren ze zowat 

wekelijks met een 20-tal in een speelse sfeer. 

Dirigente Liesa Coulleit motiveert de 

muzikantjes om het beste uit hun instrument te 

halen. 

Bij het Provens Jeugdensemble o.l.v. Pieter 

Meersseman passeren stukken als ‘Excelsior’, 

‘Attention’, ‘Clouds’ en ‘Take on me’ de 

revue. Maar ze slagen er ook in om Pokémon 

met hun instrumenten te vangen! 

Op het menu staat spaghetti, eventueel 

vegetarisch of glutenvrij, à volonté! Zowel de 

aperitieven als de dranken zijn aangepast. 

De muzikanten en hun dirigenten ontvangen je 

graag in OC De Croone op het Provenplein te 

Proven. Reserveren is noodzakelijk vóór 3 

november via jeugd@volksvreugd.be met 

opgave van aantallen (volwassenen/kinderen) 

en specifieke voorkeuren. Overschrijven kan 

op rekeningnummer BE96 9793 7952 2205. 

Kinderen betalen € 7,00, volwassenen € 12, 00 

voor de maaltijd én het concert. 

 

KVLV: BLOEMSCHIKLES 

 
Op donderdag 27 oktober om 19.30 u. in OC 

De Croone geeft Carine Notebaert les in 

bloemschikken: een rechthoekig of een rond 

grafstukje. 

U brengt mee: een mesje en schaar, een ronde 

schaal of plat bord (voor rond stukje), wat fijn 

groen, bv. buxus of kardinaalshoed. 

Voor het rechthoekige stuk zorgt Carine voor 

een schaal. 

Kostprijs € 12,00. 

Inschrijven bij Anja Cools (0494 44 56 55 of 

peter.coene1@telenet.be) ten laatste tegen 

maandag 24 oktober. 

 

KLJ: STOOFVLEESFESTIJN 

 
Op zondag 23 oktober vanaf 11.00 u. 

organiseert de leiding van KLJ en Jong-KLJ 

het Stoofvleesfestijn in OC De Croone. 

Op het menu: 

Stoofvlees met frietjes (volw.): €15,00 

Stoofvlees met frietjes (kind) : € 12,00 

Frikandellen met frietjes (kind): € 8,00 

Inschrijven bij Margot Dequidt via telefoon 

0497 11 71 47 (na 18.00 u.). 

Voor inschrijvingen na 16 oktober betaal je 

€ 2,00 extra. 

OKRA  

 
→ Petanque  

Op donderdag 6 oktober waren er 30 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Agnes Devos, Gery 

Delanote, Jacques Decrock, Leopold Verslype, 

Ivan Pillaert, Ghislaine Vandeputte en Frans 

Vandevelde. 

Klassement: 

1. Lena Coene  35/567  

2. Jacques Decrock  33/588 

3. Frans Soetaert  33/520 

4. Aimé Neyrinck  32/567 

5. Ivan Pillaert  32/502  

 De volgende speeldag: donderdag 20 oktober. 

→ Kaarting  

Er waren 54 deelnemers op 13 oktober. 

Wonnen 3 partijen:  

Georgette Vanstechelman 332 punten 

Hubert Deheegher  308 

Agnes Decleck  271 

Johan Dessein   271 

Jacqueline Top  263 

Edgard Thore  214 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en Noel 

Devooght won met 480 punten.  

De volgende kaarting is op 27 oktober. 

 

EETFESTIJN RALLYSPORT L. PANNEKOECKE 

 
Op zaterdag 22 oktober in OC De Croone 

vanaf 18.30 u. organiseer ik voor de 4de maal 

mijn EETFESTIJN t.v.v. mijn rallysport. 

Je kan er weer lekker smullen van 

kalkoengebraad in champignonsaus met 

kroketjes en diverse warme en koude 

groentjes. Dit voor de prijs van € 15.00, 

kinderen betalen € 8,00.  

Hopelijk kan ik jullie verwelkomen.  

Alle info: 057 30 17 78 of 0496 02 30 30. 

Kaarten te verkrijgen bij Luc Pannekoecke of 

in de Sako. 

Bedankt voor jullie steun. Luc Pannekoecke 

 

INFOBEURS ‘EEN BEPERKING! WAT NU?’ 

Op donderdag 27 oktober van 13.00 u. tot 

17.00 u. in LDC De Bres (Veurnestraat 15 te 

Poperinge) organiseert het Thuiszorgkruispunt 

Poperinge samen met het Wit-gele Kruis en 

LDC De Bres een informatiebeurs: ‘Een 

beperking! Wat nu?’ 

Er zullen verschillende infostands zijn waar 

praktische hulpmiddelen tentoongesteld 

worden en er is een voordracht over dementie, 

incontinentie, parkinson en CVA met 

praktische tips en tricks.  

Een drankje, samen met lotgenoten, kan 

worden genuttigd in de bistro.  

Info bij Sophie Van Holzaet, 0470 28 09 51 of 

info@thuiszorgkruispunt.be. 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

29 oktober om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

November 

▪ wo 2 om 20.00 u.: AGRA, Veilig op pc en 

sociaal netwerk, KVLV, Het Perron Ieper 

▪ do 3 van 13.30 u. tot 17.00 u.: bosspel, 

Gezinsbond 

▪ do 3 om 20.00 u.: Sessie Yoga met Isabelle 

Rappelet, KVLV, De Magische Droomboom 

(Provenplein 40a) 

▪ za 5 vanaf 18.00 u.: Spaghetticoncert door 

Provens Jeugdensemble, OC De Croone 

▪ ma 7 om 19.30 u.: Stop met piekeren door 

Annelien Jonckheere, KVLV, OC De Croone 

▪ do 10: Sint-Maartenstoet 

▪ vr 11 om 9.00 u.: Misviering en hulde aan 

het monument, Elfnovembercomité Proven 

▪ wo 16 om 20.00 u.: AGRA, Veilig op pc en 

sociaal netwerk, KVLV, Het Perron Ieper 

▪ do 17 om 20.00 u.: Gewestactiviteit 

Menopauze, KVLV, De Bres 

▪ vr 25: Retronight, Music by Thomas, 'n Tram 

▪ vr 25, za 26 en zo 27: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

December 

▪ di 6 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Feestmenu, KVLV, OC De Croone  

▪ do 8 om 20.00 u.: AGRA, Samenuitbating 

vader/zoon of dochter in land- en tuinbouw, 

KVLV, Het Perron, Ieper 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ di 20: kerstmarkt, ouderraad, VBS de 

Kastanje 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

 
→ Op 8 oktober werd Leo Plamon geboren, 

zoontje van Gregory en Nele Sucaet. 

→ Op 18 oktober werd Norah Busschaert 

geboren, dochtertje van Koen en Isabelle 

Lehouck. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

 
Martino Dehollander is een jonge prOvenaar. 

Niet in leeftijd (geboren op 3 december 1975) 

maar als dorpsgenoot. Eind mei verhuisde hij 

met zijn gezin vanuit Poperinge naar een 

woonhuis net buiten de dorpskom, richting 

Roesbrugge. Hoewel hij met veel twijfels naar 

hier trok, zegt hij nu volmondig dat hij het veel 

eerder had moeten doen. Hij voelt zich hier 

goed. 
 

Met Vanessa Six is hij bijna 20 jaar getrouwd 

en brengt hij drie kinderen groot: Joyce (19), 

Anissa (17) en Marco (16). En in het komend 

voorjaar wordt zelfs een eerste kleinkind 

verwacht, voor wie hij al bezig is aan de 

kinderkamer. 
 

Martino is een fervent boogschieter en trouw 

lid van handbooggilden Willem Tell te 

Poperinge en St.-Sebastiaan te Watou. 
 

Maar zijn grootste hobby is het carnaval. Als 

bevangen door een familiemicrobe is hij 

telkenjare van de partij bij het Poperingse 

Keikoppencarnaval. In 1981 werd hij 

Jeugdprins en in 2003, 30 jaar na zijn vader, 

kon hij zich kronen tot Prins Carnaval van de 

Orde van de Hommelknop. 

 

GEZINSBOND: BOSSPEL 

 
In de herfstvakantie organiseert de Gezinsbond 

een spannend heksenspel in het bos voor alle 

kleuters en lagereschoolkinderen.  

We spreken donderdag 3 november af aan 

OC De Croone om 13.30 u. en vertrekken 

samen naar het Helleketelbos (parking 

Boshoeve). Om 17.00 u. zijn we terug in 

Proven. 

Inschrijven kan via de apotheek in Proven of 

via mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com 

We vragen € 2,00 voor leden en € 3,00 voor 

niet-leden (drankje en vieruurtje inbegrepen). 

Zijn er ouders die kunnen helpen met het 

vervoer ? 

11 NOVEMBERVIERING 

 
100 jaar geleden, halfweg wereldoorlog 1, 

vond een van de grootste slachtingen plaats. 

Een ander woord kun je er niet voor vinden. 

De slag om Verdun begon op 21 februari 1916 

en duurde tot 19 december (10 maanden). Wat 

een lijden dit met zich meebracht kunnen we 

ons amper indenken. Doden, gewonden en 

vermisten worden geraamd -want het exacte 

aantal is niet te achterhalen...- op 700.000. 

Onbeschrijfelijk wat daar heeft 

plaatsgevonden. Maar ook elders was op dat 

moment de ellende groot. Hier even bij 

stilstaan doen we op de 11-novemberviering. 

Nog steeds zijn er die de waarde van deze 

plechtigheid inzien en een kleine moeite doen 

om sympathie hiervoor te tonen. Zo willen we 

op 11 november aan alle slachtoffers en oud-

strijders van de oorlogen onze dank betuigen. 

Maar vooral willen we 11 november in Proven 

in eer houden ter wille van alle mensen die 

geleden hebben en zij die nog op dit moment 

lijden onder het strijdgeweld, waar ook ter 

wereld. Je wordt dan ook vriendelijk 

uitgenodigd samen met weggevoerden, 

werkweigeraars en militairen op de plechtige 

herdenking: om 9.00 u. is er een misviering, 

waarin enkele kinderen met meester Stef een 

bezinning brengen. Hierna volgt een hulde aan 

het monument. Schepen Mark Paelinck legt 

een krans neer. Het geheel wordt opgeluisterd 

door de Koninklijke Harmonie De 

Volksvreugd, met de steun van het 

stadsbestuur. 

We stellen het ten zeerste op prijs als je op 

deze plechtigheid aanwezig bent, als eerbetoon 

of vredesmanifest. 

Marc Debergh, Elfnovembercomité Proven 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

12 november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
    

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

1 november 2016 
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’N TRAM QUIZ 

 
In de 2e editie van de 'n Tram quiz werden 10 

ploegen gedurende 10 ronden getest op hun 

algemene kennis. Alle ploegen waren met 

glans geslaagd met een score van 65% voor de 

laatste en 83% voor de winnaars van de avond. 

Uitslag: 

1. Danimals   83% 

2. Fruit    78% 

3. Lomats   76,5% 

4. Team-i-Simons   72% 

5. TSC    71% 

6. Bruneel ku nie zupen  71% 

7. D' Hutteboonen   67% 

8. De Wormtjes   67% 

9. Vanderhaeghe ku nie zupen 66% 

10. TSC Preutjes   65,5% 

Proficiat aan het team Danimals! 

 
 

OKRA  

 
→ Petanque  

Op donderdag 20 oktober waren er 36 spelers 

Wonnen 3 partijen: Jacques Decrock, Ivan 

Pillaert, Marie-Louise Tryssesoone, Aimé 

Neyrinck, Lena Derycke, Agnes Devos, 

Magda Prinzie, Thérèse Beghein, Frans 

Soetaert, Marie-Jeanne Delporte en Guido 

Vanderhaeghe 

Klassement: 

1. Lena Coene  37/595  

2. Jacques Decrock  36/627 

3. Frans Soetaert  36/559 

4. Aimé Neyrinck  35/606 

5. Ivan Pillaert  35/541  

 De volgende speeldag is op donderdag 3 

november. 

→ Kaarting  

Er waren 44 deelnemers op 27 oktober. 

Wonnen 3 partijen:  

Anna Depyper  366 punten 

Maria Hauspie  297 

Paul Vandepitte  258 

Nicole Pareyn  222 

Gaston Desot  182 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 640 punten. Zij 

staat ook bovenaan het klassement met 5284 

punten. 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers. Maria 

Desomer en E.H. Eric Ingelaere wonnen met 3 

partijen. E.H. Ingelaere wint het klassement 

met 30 partijen. 

De volgende kaarting is op 10 november 

(opmerking: er is slechts 1 kaarting in 

november). 

EETFESTIJN LUPAN RALLYSPORT  

 
Het resultaat van de hespeschatting is bekend: 

de gevulde mand woog precies 3,125 kg. 

De winnaar van deze mand is Cuvelier Rudi 

met 3.123 kg. 

Ook de volgende personen vielen in de 

prijzen: Peter Coene, Marleen Verhaeghe, 

Franky Vandermeulen, Nico Deconinck, Hilde 

Vaningelandt, Sabine Pyck, Rudi Cuvelier, 

Franky Lansweert en Anne Devos. 

Aan alle aanwezigen, medewerkers en 

sponsors een dikke merci en hopelijk tot 

volgend jaar! 

 

OKTOBERKERMIS 

 
Het feestcomité dankt iedereen die heeft 

meegeholpen om van de voorbije 

oktoberkermis een topeditie te maken. 

Bedankt ook aan de vele aanwezigen op één 

van onze verschillende activiteiten. 

Hier geven we nog de top 3 van de caféspelen: 

1. Freddy Burghgraeve 245 

2. Marc Cheroutre  190 

3. Paul Quaghebeur 185 

Zij kunnen hun prijs afhalen in Café Nobody. 

Spijtig van de regen-spelbreker op de laatste 

zondag, maar ondanks de nattigheid, werd het 

toch een super-feestje, dat voor herhaling 

vatbaar is ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 JAAR DE HOEVE VAN DE LOVIE 

 
De hoeve van De Lovie bestaat dit jaar 25 jaar 

en dit vieren we graag op zondag 6 

november. We zetten onze deuren open van 

14.00 u. tot 18.00 u. voor familie van onze 

hoevewerkers, medewerkers en hun gezin en 

voor het ruime publiek.  

Januari 1991 werd de start van dit 

hoeveproject gegeven. Een vervallen site met 

oude varkensstallen en bijgaande gebouwen 

werd omgebouwd tot een dynamische hoeve 

waar 25 personen met een verstandelijke 

beperking zinvolle activiteiten aangeboden 

krijgen. Het kweken van vergeten groenten, 

het verzorgen van kleinvee, het ontdekken en 

prikkelen van de zintuigen, dit kan je allemaal 

ontdekken op onze hoeve in De Lovie.  

 
 

SINT-MAARTEN 

 
Sint-Maarten komt ook dit jaar terug langs in 

Proven.  

We begeleiden de Sint in stoet op 

donderdag10 november. Daarvoor spreken we 

af om 18.15 u. aan de school.  

Na de stoet is er in OC De Croone opnieuw 

animatie voorzien door de Sint & z’n zwarte 

pieten.  

Deelnemende kinderen betalen € 2,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVLV 

Tijdens de activiteit van 12 oktober leerde het Rode Kruis afdeling Poperinge aan KVLV Proven in 

het kader van 'Poperinge hartveilig' reanimeren en het AED-toestel te gebruiken. Lesgeefster Leen 

Soenen deed dit in De Beste Plekke, de voetbalkantine van Proven. 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

November 

▪ wo 16 om 20.00 u.: AGRA, Veilig op pc en 

sociaal netwerk, KVLV, Het Perron Ieper 

▪ do 17 om 20.00 u.: Gewestactiviteit 

Menopauze, KVLV, De Bres 

▪ za 19 om 19.00 u.: Filmavond, LG, vertrek 

OC De Croone naar Cinema Koksijde  

▪ vr 25: Retronight, Music by Thomas, 'n Tram 

▪ vr 25, za 26 en zo 27: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

▪ za 26 en zo 27: Kersthappening, Au Petit 

Jardin 

December 

▪ za 3 om 20.00 u.: Sint-Elooisfeest LG en 

KVLV, ‘t Rozenhof 

▪ di 6 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Feestmenu, KVLV, OC De Croone  

▪ do 8 om 20.00 u.: AGRA, Samenuitbating 

vader/zoon of dochter in land- en tuinbouw, 

KVLV, Het Perron, Ieper 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 18 om 12.00 u.: Xmas@Volksvreugd met 

smulmarkt, OC De Croone 

Januari 

▪ zo 1: Nieuwjaarsfuif met dj Robin, ’n Tram 
 

LANDELIJKE GILDE: FILMAVOND 

 
 

Zaterdag 19 november: Filmavond 'De 

Premier'. Deze Belgische thriller, 

geregisseerd door Erik Van Looy en met Koen 

De Bouw in de hoofdrol, is de topfilm van het 

najaar die we gezien moeten hebben. 

We vertrekken om 19.00 u. aan het 

Provenplein en carpoolen naar Koksijde. 

Kostprijs: € 8,00, inschrijven bij Johan 

Brysbaert (0497 54 72 68) ten laatste tegen 

woensdag 16 november. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Deze week is Paulien Coene aan de beurt om 

als Het Gezicht in de prOvenaar te 

verschijnen. Paulien verjaart overmorgen, op 

17 november, en wordt dan 16 jaar. Een mooie 

leeftijd, zegt de mama.  

Paulien woont samen met papa Peter, mama 

Anja, broer Thomas en niet te vergeten 

lapjeskat Cyper, sinds haar geboorte in de 

Blekerijweg. Zij woont juist op de hoek met 

Eekhoute. Eigenlijk had ze liever dat hun adres 

Eekhoute was. Op Eekhoute komt de Sint huis 

aan huis en bij haar niet.  

Paulien volgt het vijfde jaar verzorging in het 

OLVI te Poperinge. Verleden schooljaar ging 

ze naar de kleuterklassen om te observeren en 

spelletjes met de kleuters te spelen. Dit jaar 

loopt ze stage in een rusthuis en bij een 

onthaalmoeder. Haar droom is om later 

kinderverpleegster te worden.  

Zij is heel bezorgd om de mensen. Met 

wereldkankerdag, in het begin van het jaar, liet 

ze haar paardenstaart knippen om er een pruik 

van te laten maken voor de mensen die met de 

behandeling tegen kanker hun haar verliezen. 

Als hobby zit ze in de leiding van jong KLJ bij 

de Kadavs en op vrijdagavond is ze present bij 

de +16-jarigen.  

Muziek speelt ze ook heel graag. Ze is lid van 

het jeugdensemble en van de harmonie zelf. 

Haar instrument is klarinet en ze vormt een 

trio met Rachel Dever en Emma Broché. 
 

STEUN RODE NEUZEN DAG 

 
 

Daniça Six maakt schilderijen op canvas en 

verkoopt die voor het goeie doel Rode Neuzen 

Dag. Alle info op haar facebookpagina: 

www.facebook.com/DanicaSix. 

 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

 
De sint is geweest en wij van de redactie 

denken dan aan het nieuwe jaar. Deze uitgave 

van de prOvenaar bezorgen we aan alle 

Provenaars, dus ook als kennismaking voor 

wie geen abonnement heeft. 

Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 

een nieuw abonnement wil, kan dit met het 

bijgevoegd overschrijvingsformulier. 

Vermeld bij ‘mededeling’ (enkel) je straat 

en huisnummer.  
Ons rekeningnummer: BE04 9790 7731 1631.  

Je mag ook betalen aan een redactielid (zie 

bovenaan) of aan onze medewerkers: Anique 

Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt, 

Norbert Jacques, Eef Malbrancke, Dorette 

Scharre, Ivan Top, Kris Vanbecelaere, 

Bernadette Vandenbroucke, Martine Bouve en 

Mia Vandewalle.  

Graag betalen voor 15 december. 

→ Wie in Proven woont, krijgt ons blad 

thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 

hiervoor slechts € 10,00. 

→ Voor abonnementen buiten Proven sturen 

we de prOvenaar op per post. Door het steeds 

duurder worden van de postzegel zijn we 

genoodzaakt dit abonnement te verhogen naar 

€ 30,00. 

We danken jullie voor het vertrouwen! 
 

KERSTHAPPENING IN AU PETIT JARDIN 

 
Heb je ideeën voor kerst nodig? Wil je eens 

uitpakken met iets speciaals? Kom dan op 

zaterdag 26 en zondag 27 november naar de 

kersthappening in tuincenter Au Petit 

Jardin. We presenteren een volledige 

metamorfose naar de kerst, vol hedendaagse 

presentaties. Ontdek de nieuwe kleuren voor 

deze kerst en leuke afwerkingen voor thuis. 

Misschien kom je ideeën tegen voor onder, 

rond of in de kerstboom. We nodigen iedereen 

uit en we trakteren op gratis wafels en koffie 

in de namiddag. 
  

Vele groeten, het team van Au Petit Jardin. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top – Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631  –  BIC ARSPBE22  
       

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 

15 november 2016 
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15de SFEERBEURS 

 
De sfeerbeurs Proven die voor de 15de keer 

zal worden georganiseerd, is een gezellige, 

sfeervolle en romantische publieksbeurs die de 

zintuigen prikkelt en die de bezoeker overtuigt 

van de sterkte en de inzet van de lokale 

handelaar. 

Dit uniek evenement vindt plaats op 

vrijdagavond 25 van 18.00 u. tot 22.00 u., 

zaterdag 26 van 14.00 u. tot 22.00 u. en 

zondag 27 november van 10.00 u. tot 

18.00 u. in OC De Croone. 

Zoals ieder jaar zal er gewerkt worden rond 

een bepaald thema en kleur. Dit blijft tot de 

opening van de beurs een verrassing. De gang 

en inkom zullen een aangepaste aankleding 

krijgen. De verpozingruimte zal de bezoeker 

animeren en uitnodigen tot een gezellig en 

sfeervol verblijf. 

Laat ons verder ook niet vergeten dat het 

geheel zal worden opgeluisterd met live 

muziek en dat de toegang gratis is. 

Tot op de sfeerbeurs Proven! 

Info: Nadine Denys, tel. 057 30 05 66. 

 

OKRA  

 
→ Petanque  

Op donderdag 3 november waren er 40 spelers 

Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, 

Ghislaine Vandeputte, Linda Dermaut en 

Eugène Demuynck. 

Klassement: 

1. Frans Soetaert  38/591  

2. Jacques Decrock  37/659 

3. Aimé Neyrinck  37/639 

4. Lena Coene  37/614 

5. Ivan Pillaert  37/574  

 De volgende speeldag: donderdag 17 

november = inhaalbeurt. 
 

→ Kaarting  

Er waren 48 deelnemers op 10 november. 

Wonnen 3 partijen: Clara Scharre (316), Paul 

Coene (301), Jean-Marie Vandamme (285), 

Agnes Vandromme (278), Gerarda Boury 

(273) en Hubert Deheegher (231). 

Klassement: 

1. Wilfried Decaesteker 25/3111 

2. Jacqueline Top  25/2917 

3. Erna Versaevel  23/2512 

4. Joseph Lampaert  21/2746 

5. Gerarda Boury  21/2647 

 → Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 550 punten. 

Klassement: 

1. Andrea Devooght 5834 punten 

2. Simonne Cauwelier 4615 

3. Noël Devooght  4424 

De volgende kaarting is op 8 december (geen 

kaarting meer in november!). 

 

’N TRAM 

 
Café ’n Tram zal gesloten zijn op woensdag 23 

november. Op zaterdag 26 november is er een 

inhaalbeurt van de vogelpikclub. 

KVLV: WIJS DOOR DE OVERGANG 

 
De menopauze is een belangrijk keerpunt in 

het leven van een vrouw, waarbij heel wat 

verandert op lichamelijk, psychisch en sociaal 

vlak. 

Veel vrouwen weten niet wat hen overkomt: 

vapeurs, slecht slapen, huilbuien, spierpijn en 

nog veel meer. 

Het is mogelijk dat er in deze periode 

gezondheidsklachten opduiken die de 

levenskwaliteit doen dalen. 

Dit verdient zeker de nodige aandacht, maar 

komt veel te weinig ter sprake. 

Menopauzeconsulente Regine Cornelus komt 

er alles over vertellen en dit op donderdag 17 

november om 20.00 u. in Dienstencentrum 

De Bres, Veurnestraat 15 te Poperinge. 

Toegang: € 2,00 voor leden en € 4,00 voor 

niet-leden. Mannen zeker ook welkom. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Huidige Provenaars hebben Marie gekend 

omdat zij meewoonde bij haar dochter Maria 

Leroy en haar man Gery Declerck. 

Marie vonden we terug als dochter van 

Auguste Ganne, die in de vorige 

eeuwwisseling uitbater was van ’t Ramtje. 

Deze eeuwenoude uitbating aan de uitrit van 

de hoeve Vulsteke werd later omgebouwd 

door de huidige bewoner Paul Rappelet, hier 

gekend als ‘de stoeldraaier’. 
 

Marie trouwde met Karel Leroy en samen 

woonden ze in de Roesbruggestraat als buren 

van Prosper Pareyn (voorbij het kruispunt met 

de huidige Blasiusstraat). 

Haar moeder Justina Houcke, weduwe 

geworden, woonde daar ook mee. 

 
 

 

 
 

Van haar vier kinderen bleef enkel Gerard 

Leroy in Proven wonen. 

Hij trouwde met een nicht van Gery, namelijk 

Rachel Viane. 

Zij bleven veel jaren buren langs de huidige 

Blekerijweg in het begin van de 

‘Blekerijhoek’, waar nu Matthias Vandaele en 

Lien Vanzieleghem wonen en het huisje tot 

een mooie, ruime woning ombouwden. 
 

 
De grafzerk van Karel en Marie met een 

speciale waardevolle vormgeving is echter wel 

in een triestige staat verzeild. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

26 november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

December 

▪ za 3 om 20.00 u.: Sint-Elooisfeest LG en 

KVLV, ‘t Rozenhof 

▪ di 6 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Feestmenu, KVLV, OC De Croone  

▪ do 8 om 20.00 u.: AGRA, Samenuitbating 

vader/zoon of dochter in land- en tuinbouw, 

KVLV, Het Perron, Ieper 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 18 om 11.00 u.: Xmas@Volksvreugd met 

smulmarkt, O.C. De Croone 

▪ di 20 vanaf 15.50 u.: Kerstmarkt, ouderraad, 

VBS De Kastanje 

Januari 2017 

▪ zo 1: Nieuwjaarsfuif met dj Robin, 'n Tram 

 

HARTELIJK GEFECICITEERD 

 
Bij de geboorte van: 

→ Gently Manuela, geboren op 30 oktober, 

dochter van Andrew en Emelia Knauf. 

→ Maurice Maes, geboren op 3 november, 

zoon van Bert en Anneleen Coene. 

→ Alice Vandaele, geboren op 10 november, 

dochter van Mathias en Lien Vanzieleghem. 

 

ABONNEMENT OP de prOvenaar  

Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op BE04 

9790 7731 1631 van Dorpskrant Proven. 

Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 

noteren. Indien je dit wenst, mag je ook 

betalen aan één van onze medewerkers. 

Wil betalen voor 15 december.  

We danken jullie voor het vertrouwen! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Hallo, ik ben Drees Vandenberghe.  

Ik ben 11 jaar en verjaar op 11 juli. Ik woon al 

mijn hele leven in Proven met mijn broer 

Arend, zus Merel, papa Chris en mama Els.  

Ik zit in mijn laatste jaar op De Kastanje. 

Mijn hobby’s zijn: tekenacademie, muziekles, 

saxofoon. Ik zit in de JNM. Dat is een 

jeugdbeweging die veel doet met de natuur en 

ik zit in het Jakkedoe-kinderorkest.  

We hebben thuis een poes, een schildpad, een 

schaap, een kip en een haan. Ik heb een 

dwerghamster genaamd Hamsterix. 

 

KERSTMARKT OUDERRAAD 

 
Dinsdag 20 december organiseert de 

ouderraad van VBS De Kastanje een tweede 

editie van hun kerstmarkt. Vanaf 15.50 u. 

(tijdens en na de rapportbesprekingen) zijn alle 

kinderen, ouders, familieleden, vrienden, 

sympathisanten welkom op de hoge 

speelplaats om te genieten van gezelligheid en 

warmte en bovenal van vele lekkere hapjes en 

drankjes. Voor de kinderen staat het 

speelgoedrad met mooie prijzen al klaar. Met 

de opbrengst van deze avond sparen we verder 

voor de aankoop van een nieuw speeltoestel 

om de speelplaats op te fleuren. 

 

OKRA  

 
→ Petanque  

Op donderdag 17 november waren er 34 

spelers. Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, 

Jean-Claude Deloz en Willy Butaye. 

Klassement: 

1. Lena Coene  39/648  

2. Ivan Pillaert  39/610 

3. Frans Soetaert  38/591 

4. Jacques Decrock  37/659 

5.Jean-Claude Deloz 37/643  

 De volgende speeldag: donderdag 1 december. 

XMAS@VOLKSVREUGD EDITIE 3 

 
Stevige ritmes, jong talent, harmonieuze 

melodieën, warme gezelligheid ... dat zijn de 

troeven die K.H. De Volksvreugd uitspeelt op 

haar derde Xmas@Volksvreugdgebeuren met 

smulmarkt. Het trommelkorps o.l.v. Matthias 

Peperstraete roffelt verrassende ritmes om het 

middagconcert te openen. Daarna treedt het 

Provens Jeugdensemble met dirigent Pieter 

Meersseman aan met titels als ‘Invicta’, 

‘Holiday Celebration’ en het aanstekelijke ‘All 

I want for Christmas is You’ van Mariah 

Carey. De harmonie bekoort je met ‘Carnegie 

Anthem’, ’The Legend of the Amber Room’, 

‘Lord Tullamore’, ’Atlantic Avenue’, ‘A 

Tribute to Nino Rota’ en natuurlijk ’Crazy for 

Christmas’.  

Buiten staat een smulmarktje opgesteld met 

warme wafels, braadworsten en croque 

monsieurs. Zelfs verse soep, warme 

chocomelk en geestrijke dranken zoals 

Hasseltse koffie en jenevertjes of een lekker 

kerstbiertje van La Chouffe zijn te verkrijgen. 

Deze gezellige ontmoeting heeft plaats op 

zondag 18 december om 11.00 u. in en nabij 

OC De Croone. Kaarten in voorverkoop 

kosten slechts € 6,00, aan de deur € 8,00. 

Kinderen jonger dan 12 genieten gratis. 

Kaarten te verkrijgen via alle muzikanten of 

info@volksvreugd.be. 

 

KH DE VOLKSVREUGD: SINT-CECILIA 

 
Vorige zaterdag vierde de KH De Volksvreugd 

Sint-Cecilia met oa. huldigingen voor: 
 

→ 5 jaar muzikant: Emma Broché, Thore 

Cailliau, Lore Claerbout, Paulien Coene, Peter 

Coene, Marc De Lee, Rachel Dever en Marthe 

Douchy. 
 

→ 15 jaar muzikant: Bart Verbanck. 
 

→ 20 jaar muzikant: Guy Debaeke en Felix 

Verlet. 

→ 30 jaar muzikant: Johan Deturck en Greetje 

Chaerle. 

→ 40 jaar muzikant: Philip Sergie. 
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SINT-ELOOISFEEST LG EN KVLV 

 
LG en KVLV vieren het Sint-Elooisfeest op 

zaterdag 3 december om 19.30 u.  stipt in 

Gasthof ’t Rozenhof. Op het menu: 

→ aperitief (ons aangeboden door KBC Bank 

Poperinge) 

→ keuze uit tomatensoep en preisoep 

→ chateaubriand à volonté, warme sausjes, 

warm groenteallegaartje, slaatje en verse 

frietjes (drank aan tafel inbegrepen) 

→ chocolademousse en ijsbuffet 

→ koffie met zoetigheden. 

De huisdiscobar zorgt na de maaltijd voor de 

nodige ambiance. 

Kostprijs: € 45,00 per persoon. Wil je er graag 

bij zijn, gelieve dan het bedrag over te 

schrijven op het rek.nr. BE15 7383 1300 0430 

van de Landelijke Gilde na telefonische 

reservatie op 057 30 03 35 van de zaal of op 

0497 54 72 68 van Johan Brysbaert. 

 

BOEKENVERKOOP 

 
Van 5 tot en met 17 december kunnen 

geïnteresseerden terecht in de uitleenposten 

van Krombeke, Watou, Roesbrugge en Proven 

om er te snuisteren in afgevoerde boeken. Eén 

boek kost € 1,00, voor vijf boeken is het 

€ 4,00. De boekenverkopen vinden enkel 

plaats tijdens de openingsuren van de 

uitleenpost. De uitleenpost van Proven is open 

op woensdag van 15.30 u. tot 17.30 u. en op 

vrijdag van 15.00 u. tot 17.00 u. Alle 

informatie over de locatie en openingsuren van 

de uitleenposten is te vinden op 

poperinge.bibliotheek.be. 

Voor meer informatie: bib@poperinge.be of 

057 33 29 02.  

 

BOXING TEAM-X 

 
Enkele maanden terug werd in de regio een 

nieuwe boksclub geopend. Bezieler van deze 

club ‘Boxing Team-X’ is Provenaar Francky 

Six. Het oude kantoorgebouw van Allaeys (nu 

PMC) langs de weg naar Poperinge werd in 

amper drie maanden tijd omgetoverd tot 

trainingszaal met boksring, douches, toiletten 

en een bar. Dit gebeurde met de materiële 

steun van plaatselijke handelaars waarvoor 

Francky heel dankbaar is. De club telt 70 leden 

en elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond 

en op zaterdagmorgen wordt er getraind. 

Vanaf 6 jaar kan er ingeschreven worden. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

 
Helene schept de soep ter gelegenheid van een 

huwelijksfeest in de voormalige 

‘In de Barriere’ 
 

We hebben reeds uitvoering bericht over het 

gezin ter gelegenheid van het overlijden van 

Camiel Debergh (’t provenaertje 14.07.2005). 

Intussen konden we bevestiging krijgen dat 

Camiel Debergh twee zussen had. Emma 

Debergh trouwde met Franciscus Candaele die 

hovenier was op het kasteel van De Lovie ten 

tijde van Graaf de Brouchoven de Bergeyck. 

Zij kregen geen kinderen.  

Een andere zus, Julienne Debergh, trouwde 

met Cyriel Elslander, de vader van Gaston 

Elslander, die oude Provenaars nog gekend 

hebben. Zijn dochter Simonne, weduwe van 

Roger Gruwez, woont nu nog in de 

Blekerijweg. 

Zoals we reeds hebben vermeld, had Helene 

een drukke sociale agenda. In de foto’s van de 

viering te Proven in 1930 voor het 

honderdjarig bestaan van België konden we 

haar uitgebreid terug vinden. 
Helene was kokkin en vaak gevraagd bij de 

familiekermissen in het dorp. De herinnering 

blijft bewaard aan de legendarische St.-

Ceciliavieringen van De Volksvreugd, waar 

haar kookkunst aangevuld werd met een 

muzikaal optreden van de kokkin. 

Het is niet te verwonderen dat haar enige zoon, 

Gerard Debergh, een uitgesproken sociale 

roeping had en die zelfs nu nog doorloopt naar 

haar kleinzoon Marc Debergh, de voormalige 

secretaris van De Volksvreugd en veelvuldig 

betrokken in diverse verenigingen. 

Benevens Marc is zijn zus Nicole de enige 

dochter van Gerard Debergh die de generatie 

voortzetten. Zij is echter vertrokken van de 

streek en woont momenteel in Zuid-Frankrijk. 

Na het overlijden van haar man Camiel 

Debergh in 1955 is Helene komen meewonen 

bij haar zoon Gerard in de toenmalige 

beenhouwerij (nu omgebouwd door Gilbert 

Deschodt samen met de woning van buurman 

Joseph Carlé in de Obterrestraat, aansluitend 

bij de Garage Deschodt). Op latere leeftijd 

werd zij opgenomen in Poperinge in St.-

Michiels. Ze kon het daar goed hebben en 

oefende daar ook in de keuken nog haar 

kookkunsten uit. 

Voor veel speciale feesten zoals Kerstmis, 

Nieuwjaar, Pasen en Sinksen haalde Gerard 

haar terug naar Proven. 

Met Oktoberkermis 1965 kwam ze voor enkele 

tijd terug bij haar zoon en daar deed ze een 

ongelukkige val met een heupbreuk als gevolg. 

Opgenomen in de kliniek in Kortrijk en met 

spijtige complicaties is ze daar op 16 januari 

1966 overleden. 

 

 
Foto met vermelding achteraan: 

‘Metje op weg om te gaan koken 

in de Gasthuisstraat te Poperinge’ 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

10 december om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

December 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ vr 16 van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst op De 

Lovie 

▪ zo 18 om 11.00 u.: Xmas@Volksvreugd met 

smulmarkt, OC De Croone 

▪ di 20 vanaf 15.50 u.: Kerstmarkt, ouderraad, 

VBS De Kastanje 

▪ ma 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge, 

Gezinsbond 

Januari 2017 

▪ zo 1: Nieuwjaarsfuif met dj Robin, ’n Tram 

▪ do 5: Film Vaiana te Koksijde, Gezinsbond 

Februari 2017 

▪ zo 19: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 

Maart 2017 

▪ vr 3: Verwenavond dames, OC De Croone 

▪ zo 26: Hespenfestijn, OKRA, OC De Croone 
 

HARTELIJK GEFECICITEERD 

 
Bij het gouden huwelijksjubileum van Michel 

Borrey en Liliana Cossey op 24 december. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van oud-Provenaars: 

→ Alida Looten, geboren te Proven op 10 

juni 1920, weduwe van Jozef Ysaert en van 

Gery Dewulf, overleed in het WZC ’t Hoge te 

Alveringem op donderdag 1 december. Van 

Alida werd in intieme kring afscheid genomen 

op dinsdag 6 december. 

→ Dominique Pecqueux, geboren te Calais 

op 1 januari 1957, weduwnaar van Cathérine 

Trottein, overleed te Croix du Bac (Frankrijk) 

op 6 december. Dominique werd begraven te 

Armentières op zaterdag 10 december. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

 
 

Mijn naam is Jinnaphas Pounglamjiak, maar 

iedereen noemt mij Jean. Ik ben een AFS-

studente uit Bangkok, Thailand en gedurende 

één schooljaar ben ik een ‘Provenaar’. Ik woon 

namelijk bij de familie Bogaert uit de 

Gravendreef. Naast mijn gastouders (Delphine 

en Jan), heb ik hier ook twee zussen. Marie zit 

in het zesde leerjaar in Sint-Benedictus en 

Emma is, net als ik, begonnen in het Sint-

Janscollege.  

In de eerste maanden krijgen alle AFS-

studenten op woensdag en zaterdag 

Nederlandse les. Ik begrijp al heel wat, maar 

praten is een stuk moeilijker. Ik ken wel al: 

‘Mo how zeg!’  

Ik ben blij dat ik voor België heb gekozen, 

want ik hou van lekker eten.  

Ik kijk er ook erg naar uit om Kerstmis hier te 

vieren. Hopelijk valt er ook wat sneeuw, want 

dat zou prachtig zijn. 
 

EINDEJAAR BIJ JE DORPSHANDELAAR  

 
Volgende Provense handelaars doen mee aan 

de eindejaarstombola van Unizo, nog tot 31 

december: Chocolade Zokola, Coiffure Rita 

Ganne, Coiffure Romina Worm, Fem Unique 

Hairdesign Ronny, Schoonheidsinstituut 

Valerie Viane en Tuincentrum Au Petit Jardin.  

Vraag je lotjes! Te winnen: 1 waardebon van 

€ 500, 8 waardebonnen van € 100 en 

naturaprijzen ter waarde van € 3.000. 
 

VUURWERK EN WENSBALLONNEN … 

 
Vuurwerk op de openbare weg, op openbare 

plaatsen en op privaat domein kan enkel met 

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 

van de burgemeester, tenzij op 31 december 

van 23.30 u. tot 1 januari om 1.00 u. 

De laatste jaren gebeuren steeds meer 

ongelukken met wensballonnen. Daarom zijn 

wensballonnen verboden in Poperinge. 

VROLIJK KERSTFEEST 

 
De medewerkers van de prOvenaar wensen 

alle abonnees een vrolijk kerstfeest. 
 

OKRA  

 
 

→ Petanque  

Op donderdag 1 december waren er 40 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Aimé Neyrinck, Jacques 

Decrock, Gery Delanote en Agnes Devos. 

Klassement: 

1. Lena Coene  41/680 

2. Jacques Decrock  40/698 

3. Aimé Neyrinck  40/678 

4. Ivan Pillaert  40/633 

5. Frans Soetaert  40/626  

 De volgende speeldag: donderdag 15 

december. Nieuwe spelers voor 2017 zijn 

welkom. Gelieve je naam op te geven a.u.b. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 8 december waren er 56 

deelnemers. Wonnen 3 partijen: Germaine 

Dejonckheere (342), Paul Vandepitte (330), 

Willem Vantomme (317), Paul Coene (317), 

Jacqueline Top (271), Agnes Ridez (258), 

Jeannine Decaesteker (258), Nicole Berten 

(234) en Anne Marie Samain (207). 

Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea Devooght 

won met 546 punten. 

Volgende kaarting: donderdag 22 december. 
 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

 
 

We hebben al enkele nieuwe abonnees en 80% 

van onze lezers hernieuwde reeds zijn 

abonnement! Ben jij hier nog niet bij? Betaal 

dan vlug op BE04 9790 7731 1631 van 

Dorpskrant Proven en je ontvangt je infoblad 

verder zonder onderbreking. 

Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 

noteren. 

Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan een 

van onze medewerkers. 
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HANDELSCOMITÉ PROVEN 

 
In het voorjaar werd het nieuwe Provens 

Handelscomité boven de doopvont gehouden. 

Dit comité heeft als doel de Provense 

ondernemers dichter bij elkaar te brengen, en 

de belangen van de Provense ondernemers te 

behartigen in de Poperingse handelsraad. Een 

tweede opdracht van het handelscomité is het 

in handen nemen van de kerstverlichting. 

Zoals het pro-actieve ondernemers betaamt, 

hebben wij dat dan ook met veel overgave 

gedaan. We hebben getracht om met weinig 

middelen er toch iets leuks van te maken. 

Onze dank gaat dan ook uit naar houthandel 

Decadt voor het schenken van het hout, Filip 

Bisschop voor het zaagwerk en Donald en 

Nadine van Bokado voor het ter beschikking 

stellen van de lichtjes. Het is de bedoeling dat 

de volledige kerstverlichting in een nieuw 

kleedje komt in de komende jaren, al kost dit 

handenvol geld. In de nabije toekomst zullen 

dan ook menige acties op touw gezet worden 

om het financiële plaatje rond te krijgen. 

Mochten er problemen zijn met de 

kerstverlichting, kan dit steeds gemeld worden 

op 0477 44 55 89. Het Provens Handelscomité 

wenst iedereen prettige en sfeervolle 

feestdagen toe! 
 

GEZINSBOND 

 
→ Maandag 26 december schaatsen we in 

Poperinge. Zowel volwassenen als kinderen 

zijn welkom. Er zijn verschillende 

schaatsmaten en voor de allerkleinsten zijn er 

zelfs schaatsen met dubbele glij-ijzers en 

schaatshulp, zodat ze hun evenwicht beter 

kunnen bewaren.  

Supporteren langs de zijlijn kan ook natuurlijk.  

We spreken om 16.45 u. af aan de ijspiste op 

de Grote Markt en schaatsen tot 18.00 u. 

Daarna trakteert de Gezinsbond iedereen nog 

een drankje. 

Leden betalen € 6,00 per schaatsbeurt, niet-

leden € 7,00 (huur schaatsen inbegrepen). 

Inschrijven kan tot 24 december bij Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 
 

→ Donderdag 5 januari gaan we met de 

Gezinsbond naar de bioscoop in Koksijde.  

We kozen voor de nieuwe Disneyfilm 

VAIANA. Vaiana heeft één grote missie: de 

oceaan overzeilen en eeuwenoude tradities van 

haar voorouders herstellen. Op deze spannende 

ontdekkingsreis ontmoet Vaiana halfgod Maui 

die haar begeleidt in haar zoektocht.  

De film start om 14.00 u. We verzamelen aan 

OC De Croone om 12.45 u. en vertrekken daar 

met zijn allen naar Studio Koksijde en zijn 

omstreeks 16.30 u. terug thuis. 

Leden betalen € 6,00 en niet-leden € 7,00. Alle 

kinderen krijgen bovendien gratis een zakje 

popcorn of chips! 

Inschrijven kan t.e.m. 2 januari bij Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com.  

Graag betalen bij inschrijving en laat ook 

meteen weten of je vervoer nodig hebt, zodat 

alles op tijd geregeld kan worden. 

KERST OP DE LOVIE 

 
We nodigen je van harte uit op vrijdag 16 

december van 17.00 u. tot 21.00 u. op het 

kasteelpark De Lovie dat voor de gelegenheid 

omgetoverd is in een sfeervolle locatie met 

feeërieke verlichting en nostalgische 

kerstmuziek. Inspirerende decoratie-ideeën of 

leuke kerstcadeaus vind je in de kerstshop in 

het kasteel. Zing mee met Angelo Degraeve of 

met het St.-Ceciliakoor uit Stavele. Pareltjes 

van kerstliederen worden gebracht door het 

koor van Engelen. Kom kunst ontdekken in het 

kunstatelier Artîlerie. In trefhuis plaatsen we 

de vergeten groenten in de kijker en je kan er 

smullen van winterse lekkernijen en genieten 

van hartverwarmende dranken.  

Toegang gratis. 
 

SFEERBEURS 

 
Na een geslaagde sfeerbeurs met veel 

bezoekers en lovende kritiek en bovenop nog 

een kaart met gelukwensen van een bezoekend 

gemeenteraadslid. Een beurs die voor de 15de 

keer naar een hoogtepunt streeft en massa’s 

volk lokt. Wij als organisatie zijn zeer 

tevreden. Alvast bedankt aan iedereen die 

heeft bijgedragen tot het slagen van het event. 

Nu op naar de 16de editie waarvan de ideeën 

nu reeds spruiten. 

Maar we blijven niet stil zitten. Op 3 maart 

2017 organiseren we in OC De Croone 

Ladiesfirst, een verwenavond voor dames in 

samenwerking met de lokale handel van 

Proven en omliggende. De inschrijving zal 

worden beperkt tot 200 deelnemers, want we 

willen kwalitatief verwennen. Info bij Nadine 

Denys, 057 30 05 66, in naam van het bestuur 

van Sfeer met als event Sfeerbeurs Proven en 

Ladiesfirst.  
 

EEN WEEKENDJE MOORDEN 

 
Provenaar Marc Debergh speelt mee met 

toneelkring T72 Krombeke in het stuk ‘Een 

weekendje moorden’ van Rudy Soetewey in 

een regie van Koen Vandenberghe met 

medespelers Maryannick Neyrinck, Stefanie 

Demolder, Friedel Sobry, Hilde Vandemaele, 

Youri Vanthournout en Dimitri Dever. 

Een moordenaar geeft zichzelf aan in een 

ingeslapen provinciedorpje. Handboeien aan, 

de combi in, naar de onderzoeksrechter en de 

kous is af. Dan is er geen rekening gehouden 

met de omhooggevallen korpschef die de ene 

stommiteit na de andere begaat. Hilarische 

komedie voor iedereen op één na: … de 

korpschef. 

Ze spelen in zaal Bampoele in Krombeke op 

za 28 en zo 29 januari, op vr 3, zo 5, vr 10 en 

za 11 februari. Op zondagen om 18.00 u., de 

andere dagen om 20.00 u. 

Kaarten: volwassen € 8,00, kind <12j. € 6,00 

(1 gewone consumptie inbegrepen). 

Reserveren: Verzekeringen Pyfferoen NV, 

057 40 08 24 of stuur een mail naar 

info@verzekeringenpyfferoen.be 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN.

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Jerome hebben we gezien als vlaggendrager 

van de oud-strijders van ‘40-‘45. 

Hij was de zoon van Gaston Carpentier die 

gekend was als mandenmaker. Ze verbleven in 

de Blokstraat, in de eerste doeninge aan de 

linkse kant langs de inslag die uitmondt bij de 

hoeve Soenen. In het gezin werden vijf 

kinderen geboren. Drie meisjes: Martha die 

naar Eeklo vertrok en verder Madeleine en 

Julia waarvan men mij vertelde dat één naar 

De Panne is uitgeweken en één naar Oostende. 

Broer Camiel trouwde met Rachel Derycke en 

Jerome bleef samen met hen wonen in de 

ouderlijke woonst. De kinderen van Camiel 

trokken weg van Proven en de woning werd 

verkocht. Zo is ze nu verbouwd tot een 

buitenverblijf van Marnix Cornette. 
 

 
Jerome als vlaggendrager van de oud-strijders 

bij een rondgang op 11 november 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

24 december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Januari 

 zo 1: Nieuwjaarsfuif met dj Robin in 

’n Tram 

 do 5: Film Vaiana te Koksijde, 

Gezinsbond 

 za 7 van 16.00 u. tot 19.00 u.: 

Driekoningenfeest, Jong KLJ en De 

Pleute, OC De Croone 

 do 19 om 19.30 u.: Jaaropener: bubbels 

met Franky Malbrancke, KVLV, OC De 

Croone 

 za 21: Carnavalsbal, Orde van de 

Poperingse Potuls, OC De Croone 

 ma 30 om 20.00 u.: Avondlezing: stress, 

weerstand en voeding, spreker Danny 

Bral, Apotheek Regheere, voetbalkantine 

Proven 

 

Februari 

 zo 19: Kippenfestijn, De Volksvreugd, 

OC De Croone 

 vr 24 vanaf 18.00 u.: Maaltijd ten 

voordele van de kerstverlichting, Gasthof 

’t Rozenhof, Handelscomité Proven 

 

Maart 

 vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 

 

VAN GELUK GESPROKEN! 

 
 

Vergeten, aan de kant gelegd of uit het oog 

verloren: het kan met de besten gebeuren. 
 

Gelukkig kan het nog! Als je deze week nog 

€ 10,00 overschrijft naar Dorpskrant Proven, 

op het nummer BE04 9790 7731 1631, met 

vermelding van je straat en huisnummer, zal je 

de prOvenaar zonder onderbreking verder 

ontvangen. Van geluk gesproken! 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Fred Top en ik ben geboren op 12 

december 1938. Ik vierde dus onlangs mijn 

78ste verjaardag! 

Samen met Hilda Depeser woon ik op 

Provenplein 44. 

Ik liep lagere school hier in Proven en daarna 

ging ik mijn Frans leren in het college St.-

Henricus te Komen. 

Op 18-jarige leeftijd bleef ik thuis en hielp ik 

mijn vader als vrachtwagenchauffeur om 

meststoffen en veevoeders op te halen en te 

lossen bij de boeren. Toen nog zware zakken 

tot 100 kg! 

Later werd ik buschauffeur bij de firma Suffis 

in Poperinge tot ik door een ongelukkige val 

vervroegd moest stoppen.  

Ik geniet van mijn pensioen en ga veel fietsen. 

Ik doe ook nog vrijwilligerswerk bij de 

dorpsdienst NESTOR. 

 

DRIEKONINGENFEEST 

 
Op zaterdag 7 januari wordt het 

driekoningenfeest georganiseerd door 

Vakantiespeelplein De Pleute en Jong KLJ. 
 

Kinderen van het 1ste kleuter t.e.m. het 6de 

leerjaar kunnen van 16.00 u. tot 18.30 u. 

knutselen, schminken, koken, avontuurlijk 

spelen … Voor elk wat wils! We genieten ook 

van heerlijke chocolademelk en 

chocoladekoeken.  

Aansluitend volgt van 18.30 u. tot 19.00 u. de 

driekoningenstoet voor kinderen en ouders. 
 

Dit alles vindt plaats in OC De Croone. Ook 

de stoet vertrekt en eindigt hier. Breng een 

zaklamp mee voor in de stoet of om een leuke 

lantaarn te maken. 
 

Inschrijven vóór 1 januari via 

VspDePleuteProven@hotmail.com met 

vermelding van je naam en klas of via 

rachel.dever@hotmail.be of 0493/62 06 73. De 

kostprijs van € 3,00 is aan de deur te betalen. 

 

NIEUWJAARSWENS 

 
Het oude jaar gaat met pensioen, 

wat moeten we nu doen? 

We gaan er weer vol tegen aan, je zal wat zien. 

de prOvenaar wenst je een gelukkig en gezond 

2017!  

 

'N TRAM 

 → Gesloten vanaf maandag 26 tot en met 

zaterdag 31 december. 

→ Op 1 januari is er Nieuwjaarsfuif met dj 

Robin. Welkom aan allen die het met oudjaar 

wat rustiger hielden en aan allen die nog niet 

uitgefeest zijn! 

Ambiance verzekerd. Het café is open vanaf 

19.00 u. 

→ Gesloten op woensdag 4 januari. 

 

TAI CHI 

 
Tai Chi is een opeenvolging van trage, 

vloeiende bewegingen en heeft een positieve 

invloed op lichaam en geest.  

Tai Chi zorgt voor ontspanning en balans en 

kan door iedereen beoefend worden, zelfs op 

hoge leeftijd.  

Tai Chi is ook heel geschikt voor valpreventie 

door de voortdurende training van het 

evenwicht.  

Ik nodig je van harte uit zodat je zelf kan 

ondervinden wat Tai Chi met je doet. 

Praktische info: 

→ Waar: Yogastudio De magische 

Droomboom, Provenplein 40A. 

→ Wanneer: vanaf 19 januari op 

donderdagavond van 19.30 u. tot 21.00 u. 

→ Kostprijs: € 10,00 voor een losse les of 

€ 90,00 voor een tienbeurtenkaart. 

→ Informatie, inschrijving en begeleiding: 

greet.leupe@gmail.com, 0476 58 91 07 en 

www.myloveforyoga.com. 
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OKRA 

 
→ Petanque  

Op donderdag 15 december waren er 44 

spelers. Frans Vandevelde, Aimé Neyrinck, 

Agnes Vandromme, Maria Thores, Lena Baes, 

Lena Coene, Noël Devooght, Marie-Louise 

Tryssesoone, Agnes Ridez, Simonne 

Cauwelier, Ivan Pillaert, Thérèse Beghein, 

Vilbert Vanrenterghem en Hilda Depeser 

wonnen 3 partijen. 

Klassement:  

1. Lena Coene  44/719 

2. Aimé Neyrinck  43/717 

3. Ivan Pillaert  43/672 

4. Jacques Decrock  42/728 

5. Frans Soetaert  42/657 
  

De volgende en laatste speeldag in 2016 is op 

donderdag 29 december. 
 

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Gerarda Boury  358 

Nicole Pareyn  314 

Joseph Lampaert  247 

Willem Vantomme  246 

Frans Vandewalle  237 

Agnes Ridez  215 

Johan Dessein  202 
  

Eindklassement: 

Jacqueline Top  28/3188 

Wilfried Decaesteker  27/3432 

Erna Versaevel  24/2697 

Gerarda Boury  23/2917 

Paul Vandepitte  23/2824 
  

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 571 punten. 

Eindklassement: 

Andréa Devooght  6380 

Simonne Cauwelier  5089 

Noël Devooght  4858 
  

→ Rummikub: 4 deelnemers en Roza Coevoet 

won met 5 partijen. 

Eindklassement: 

Cecile Dewulf  36 

Roza Coevoet  34 

E.H. E. Ingelaere  33 

Maria Desomer  19 

  

De volgende kaarting en viering kampioenen 

2016 is op 12 januari. 

 

NIEUWE SNELHEIDSBEPERKING 

Vanaf 1 januari 2017 geldt er in Vlaanderen 

een algemene snelheidslimiet van 70 km/u (in 

plaats van 90 km/u) op iedere weg buiten de 

bebouwde kom die geen autosnelweg of 2x2-

weg met middenberm betreft. De Vlaamse 

Regering wenst met deze beslissing meer 

uniformiteit te creëren in de snelheidsregimes 

en de verkeersveiligheid te verbeteren. Met 

deze maatregel wenst men een daling van het 

aantal verkeersslachtoffers op de Vlaamse 

wegen te verwezenlijken. In Proven betekent 

dat concreet dat op ELKE weg buiten de 

bebouwde kom een snelheidslimiet geldt van 

70 km/u. 

HARTELIJK DANK 

 
Hartelijk dank aan iedereen voor de blijken 

van genegenheid ter gelegenheid van ons 

gouden huwelijksjubileum. 

Michel en Liliane Borrey-Cossey 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

We schreven reeds veel over de familie van 

Alida Devos, enerzijds ter gelegenheid van het 

overlijden van haar moeder op 13 september 

1961 (de prOvenaar van 20 december 2011) en 

anderzijds verleden jaar bij het sterven van 

haar man op 12 september 1965 (de prOvenaar 

van 30 juni 2015). 

Zij was de oudste dochter van Basiel Devos en 

Julia Matton, die een kleine hoeve hebben 

uitgebaat in de Reningestraat maar wel op het 

Krombeekse grondgebied. 

Alida trouwde met Camiel Degraeve. Haar 

jongste zus, Rachel, trouwde met een broer 

van Camiel, namelijk André. Zij zijn de ouders 

van de vele kinderen Degraeve die we hier in 

Proven gekend hebben in de school, hoewel zij 

echter Krombekenaars waren, gezien hun 

woning juist over de beek op Krombeeks 

grondgebied ligt. Dit in dezelfde Reningestraat 

waar de jongste zoon Joseph nu nog verblijft. 

Alida was ook de tante van Paula Dumon. 

Deze weduwe van Gilbert Vanoost woont nu 

nog op een paar huizen van de uitbating St.-

Victor waar we Alida hebben weten wonen. 

De moeder van Paula, Maria Devos heeft veel 

jaren De Barlebuse uitgebaat, een nu 

verdwenen café op de hoek van de 

Reningestraat en De Barlebuizestraat. 

Verder verbleef hier in Proven een andere zus, 

Zenabie, die getrouwd was met Cyriel 

Derijcke, een timmerman die ongelukkig aan 

zijn einde kwam bij het bombardement van 29 

mei 1940 waar verschillende slachtoffers 

vielen en een zestal huizen vernield werden. 

Nadien trouwde ze met postmeester Felix 

Cleynen, waarover we vroeger ook al 

geschreven hebben (de prOvenaar 13 mei 2008). 

Alida en Camiel kregen twee dochters.  

Simonne trouwde met Robert Demol. Zij zijn 

beiden reeds overleden. Hun zoon Ivan Demol 

verblijft momenteel nog in Poperinge. 

Hun tweede dochter, Albertine, trouwde met 

Lucien Devos en zij verblijven samen in de 

Blekerijweg. 

 

 
Alida Devos onder de beschermende hand 

van haar man Camiel Degraeve 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 

januari om 19.00 u. 
 

Wil jij het eerste Gezicht van Proven zijn in 

het nieuwe jaar? Bezorg dan als de bliksem je 

foto en je tekst op hetzelfde adres. Heb je geen 

foto of ben je niet zo goed met de pen? Dan 

komen wij graag bij je langs. 


